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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 4 maart 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J.M. Bos (PvdA), M.F.A. van Diessen (VVD), A.L. Greiner 
(CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (VVD), mevrouw 
M.C. Bax (PvdD), de heren N. Benedictus (VVD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.i-.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 (VVD), de heer J. Kramer (WD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. 
de Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heren W.C. Noordegraaf (VVD), R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), W.R. 
Ruifrok (PvdA), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk (VVD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de 
heren D.G. Schutte (CU), A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), mevrouw C.P.M, de 
Waal (SP), de heer J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: 
Mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren J.J. Posthumus (CDA), F.N.E.M. van Schoot (GL). 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders 

1. Opening. 
De voorzitter: "Dames en heren, hartelijk welkom allemaal op deze vergadering van Provinciale 
Staten van Flevoland van 4 maart 2010. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Nijhuis en de heren Van Schoot en Posthumus. Verder deel ik u mede dat enkele van u een 
bordje voor zich hebben staan met beschuiten met muisjes. Dat heeft te maken met de 
geboorte van de dochter van mevrouw Van Herwaarden. Nogmaals van harte gefeliciteerd 
namens ons allen. Degenen die een dergelijk bord voor zich hebben staan moeten zich wel 
realiseren dat zij geacht worden dit te delen met hun omgeving. Het is dus niet alleen voor 
uzelf. Het is de bedoeling dat u het deelt. Het is niet zo dat wij rijke Statenleden hebben die 
over muisjes beschikken en arme Statenleden die daar niet over beschikken. Wij gaan het 
gelijkelijk verdelen. Behalve de voorzitter. Hij hoeft dat niet te doen. Verder wil ik u meedelen 

^ I j j dat, als u de zaal inkijkt, er iemand zit die als gebarentolk een vertaling geeft van wat wij met 
" - elkaar bespreken. Dus als u af en toe iemand gebaren ziet maken dan heeft dat daarmee te 

'' maken. Zij zit links van mij op de tribune. Er is niets aan de hand. Het is een normale activiteit. 
Zijn er nog andere berichten van verhindering? Ik geloof het niet. Dan ga ik verder." 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Ik heb geen verzoeken ontvangen voor een wijziging van de agenda. Verder zal 
het zo zijn dat wij bij de agendapunten 7 en 8 werken met de interruptiemicrofoons. Is dat voor 
iedereen duidelijk? Ik zie instemmend geknik dus dan is het zo." 

3. Notulen van de openbare vergadering van 18 februari 2010 
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De voorzitter: "U hebt de notulen nagezonden gekregen. De griffie heeft geen voorstellen tot 
tekstwijzigingen binnengekregen. Ik stel voor dat we ze conform vaststellen. Is dat juist 
geconcludeerd? Ook nu zie ik iedereen instemmend knikken of mij zo negeren dat ik het als 
instemming opvat." 

4. Mededelingen 
De voorzitter: "Er zijn geen mededelingen wat ons betreft. Zijn er mededelingen van anderen 
die hier aan de orde zouden moeten komen? Dat is ook niet het geval." 

5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Er zijn geen ingekomen stukken dus die gaan we ook niet behandelen." 

6.Lijst van hamerstukken 
a. Herstructurering bezwaar en beroep. 
De voorzitter: "Kan ik dit inderdaad als hamerstuk afdoen? Ook hier is iedereen het mee eens." 

7.Statenvoorstel Gebiedsverkenning Zuyderzeerand 
De voorzitter: "Er is van te voren doorgegeven dat u het allen op prijs zou stellen om vanaf het 
spreekgestoelte uw standpunt hierover te geven. Het betreft een serieus onderwerp. Laten we 
afspreken dat er, ook al in de eerste termijn, geïnterrumpeerd mag worden. Ik denk dat, dat bij 
dit onderwerp heel goed kan. Zal ik op een willekeurige plek beginnen? Mag ik rechts van mij 
beginnen bij de fractie van de VVD? Breng ik u daarmee niet in verlegenheid mijnheer Van der 
Avoort? Wilt u dan naar het spreekgestoelte lopen? Degenen die op voorhand al weten dat zij 
het niet met hem eens zijn, kunnen vast bij de interruptiemicrofoons gaan staan. Ga uw gang." 

De heer Van der Avoort: "Voorzitter, de WD was in de commissie al positief over het 
procesvoorstel van het college. De invulling van de dynamische gebiedsagenda is het vervolg op 
de uitvoering van de motie. De motie is, wat ons betreft, daarmee voldoende ingevuld. De 
deelopdrachten zijn goed opgepakt. Wat wij nog wel onderbelicht vinden is de rol van de 
provincies Friesland en Overijssel. Een ambtelijke werkgroep vinden wij prima maar een 
bestuurlijk commitment van alle overheden voor het opstellen van de dynamische 
gebiedsagenda Zuyderzeerand lijkt nu nog niet het geval. De WD verzoekt het college hier aan 
te gaan werken. Wij zijn benieuwd wat intussen bestuurlijk is bereikt. Vervolgens lijkt het ons 
dat de stuurgroep, met als startpunt de BVR studie en met het draagvlak in het gebied, tot een 
concreet en realistisch voorstel moet komen. Dit voorstel dient dan voor nadere besluitvorming 
te worden voorgelegd aan de betrokken gemeenteraden en Provinciale Staten van de 3 
betrokken provincies. Het voorstel dient zodanig te worden geformuleerd dat het politiek en 
financieel haalbaar is. Het is namelijk een hele lange termijnvisie. Een stip aan de horizon. Het 
moet wel allemaal kunnen. Dit in eerste termijn. Ik wacht graag een reactie van het college af 
en ben ook erg benieuwd wat de andere partijen hierover te zeggen hebben. Dan kan ik daar in 
tweede termijn op reageren. Dank u wel." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik heb nog een vraag aan de heer Van der Avobrt. Hij zegt dat het 
politiek en financieel haalbaar moet zijn voor de WD. Bij financieel haalbaar en betaalbaar kan 
ik mij iets voorstellen. Maar wat politiek haalbaar en betaalbaar is moet u mij even uitleggen." 

De heer Van der Avoort: "Dat wil ik u graag uitleggen, mijnheer Bogerd. Politiek betekent in 
mijn optiek dat je draagvlak moet vinden. Dat alle partijen erachter moeten staan. Het zijn 
grote investeringen. Het gaat ook over publiek private samenwerking. Het moet dus in het 

j\J) gebied draagvlak hebben en het moet politiek, vooral als het gaat over de provincies, gedragen 
worden." 

De heer Bogerd: "Ik kan mij voorstellen dat u zegt dat de provincies erachter moeten staan. Dat 
is feitelijk een procesverbaal. Op een gegeven ogenblik komen we voor de keuze te staan wat 

t-H—3 we wel en wat we niet willen. Ik begrijp uit uw woorden dat u zegt: ik leg het accent bij het 
draagvlak. Als er draagvlak is dan gaat de WD akkoord. Is er geen draagvlak dan is de WD niet 
akkoord." 

De heer Van der Avoort: "Nou ik heb het niet alleen over draagvlak. Ik heb het ook over de 
financiële zaken. Wij hebben als provincie weinig geld. Het zal dus ook van andere partijen 
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moeten komen. Wij hebben het al in studies over het randmeer gezien en pok uit de BVR 
rapportage concludeert het college dat het randmeer niet haalbaar is. Je moet je dus op andere 
dingen focussen. We hebben niet voor niets in een motie daar onze ideeën over aangedragen. Er 
is in het Omgevingsplan verwerkt dat er op recreatief gebied wat te realiseren zou kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld een vaarverbinding. Je ziet in de scenario's in de rapportages dat het die richting 
uitgaat. Ik denk dat je er niet bent met het alleen maar creëren van een hele dure 
vaarverbinding. Je moet er economisch draagvlak voor vinden." 

De heer Siepel: "Dank u wel, voorzitter. Terecht wijst de heer Van der Avoort op moties die in 
het verleden mede door de VVD zijn ingediend en altijd door de VVD zijn ondersteund. Moties 
die een vergaande strekking hadden. Namelijk: er moet iets gebeuren in het gebied. De heer 
Van der Avoort spreekt over maatschappelijk en politiek draagvlak. Ik ben zo benieuwd, 
voorzitter, wat de VVD -fractie zelf denkt bij te kunnen dragen aan het creëren van dit 
maatschappelijke en politieke draagvlak." 

De heer Van der Avoort: "Die opdracht geven wij aan het college. Het college heeft, volgens 
mij, ruimte genoeg in deze dynamische agenda om dat te creëren. Er zullen onderzoeken 
moeten komen. Als uitvloeisel van de agenda zullen wij horen wat wel en niet haalbaar is. 
Klaar." 

De heer Siepel: "Voorzitter, als ik dan nog een keer wat mag zeggen. De heer Van der Avoort 
zegt: die opdracht geven wij aan het college. Ik heb nog niet helemaal goed begrepen, mijnheer 
Van der Avoort, welke opdracht u dan aan het college geeft. Kunt u daar wat specifieker in 
zijn." 

De heer Van der Avoort: "Er liggen een aantal scenario's. Er moet uitgezocht worden wat 
daarvan mogelijk is." 

De heer Siepel: "Dan bedoelt u het scenario A en het scenario D. Moeten alle scenario's worden 
onderzocht?" 

De heer Van der Avoort: "Ja, dat is de opdracht. Dan horen wij wel wat de mogelijkheden zijn." 

De voorzitter: "Dank u wel. Daarmee is uw inbreng in de eerste termijn afgerond. Kan ik kijken 
naar de fractie van de ChristenUnie. De heer Siepel is de woordvoerder. Ga uw gang." 

De heer Siepel: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Collega's en college vanavond staat op de 
agenda het onderwerp Zuyderzeerand. De vraag is of wij het vanavond over de Zuyderzeerand 
hebben - dat is in ieder geval voor de fractie van de ChristenUnie de vraag - of over de 
ontwikkeling van noord Flevoland en welke rol de provincie daarin ambieert en kan waarmaken. 
De basis voor de discussie is de gebiedsverkenning die in 2008/2009 door de stuurgroep onder 
leiding van gedeputeerde Greiner is opgesteld. Zij is in augustus vorig jaar aan ons 
gepresenteerd. De vraag waar wij het over hebben, mijnheer de voorzitter, is hoe wij na de 
gebiedsverkenning verder moeten. De vraag: hoe nu verder, leidt kennelijk tot een spagaat. In 
twee commissievergaderingen hebben wij daar als gecombineerde commissie Werk en Ruimte 
met het college over gesproken. De ChristenUnie kan uit die twee commissievergaderingen 

-̂,:gs eigenlijk maar een paar conclusies trekken. Ik noem de volgende: het college weet het niet, het 
I r r r j college wil zien waar ze uit zal komen, het college ziet geen prioriteit, het college heeft als het 
^., gaat om de ontwikkeling van noord Flevoland en de Zuyderzeerand geen ambitie en er is binnen 
iQlJ) het college van Gedeputeerde Staten geen draagvlak om met deze ontwikkeling enthousiast aan 
t'Slj] het werk te gaan. De ChristenUnie is niet de enige die dat gezien heeft, mijnheer de voorzitter. 

Ook onze gebiedspartners hebben ontdekt dat het op dit moment lastig is om met de provincie 
'^^^\ stappen in dit dossier te maken. Heel treffend was de reactie van gedeputeerde Greiner in de 

laatste commissievergadering in februari toen hij met zijn armen gespreid vroeg: 'zegt u mij 
dan wat ik moet?' Daar praten wij vanavond over, voorzitter. Want het college weet het niet. 
De Staten zijn aan zet. Wij zullen vanavond met elkaar richting moeten geven aan het project 
Zuyderzeerand. Daar komt voor mij - daar spreek ik de heer Greiner persoonlijk aan - ook de 
vraag bij: heeft het college de afgelopen jaren geluisterd naar de bijdragen die vanaf 2005 in 
deze Statenzaal en in de commissie zijn uitgesproken over het onderwerp noord Flevoland. Ik 
heb het in mijn voorbereiding nagekeken en nagezocht. Elk van de fracties zal zich dit nog 
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kunnen herinneren. Ik wil drie momenten noemen. Ik ga zelfs citeren uit mijn eigen bijdrage 
voorzitter. Ik begin bij de bespreking van de hoofdlijnennota in het najaar van 2005. Voor 
degenen die er toen bij waren was dat het moment waarop wij de eerste motie over het 
randmeer hebben ingediend. Ik heb in mijn bijdrage destijds gezegd dat grote delen van 
Flevoland verkeren in de invloedssfeer van de Randstedelijke dynamiek. Terecht wordt daarom 
in de Hoofdlijnennota, als voorbereiding op het Omgevingsplan, geconstateerd dat er in 
zuidelijk en in toenemende mate ook in oostelijk Flevoland, geen gebrek is aan dynamiek. 
Ruimtelijke ontwikkeling en aanleg van nieuwe infrastructuur zijn niet alleen ordenend maar 
blijken ook als kapstok voor bijvoorbeeld economische ontwikkelingen te werken. In contrast 
met deze ontwikkeling staat het perspectief van noordelijk Flevoland. Cijfers maken duidelijk 
dat er voor noord Flevoland een enorme sociaaleconomische opgave ligt. De eenzijdige opbouw 
van de productiestructuur waarin landbouw en visserij oververtegenwoordigd zijn, maakt het 
gebied niet alleen kwetsbaar maar het is daardoor moeilijk te kantelen naar een gespreid en 
voldoende gevarieerd werkgelegenheidsaanbod. Als voorbeeld is, door mijn fractie maar ook 
door andere fracties, genoemd: het mogelijk maken van een multifunctionele 
watergeoriënteerde ontwikkeling tegen de noordoostkant van het gebied op de grens met 
Friesland en Overijssel. Multifunctioneel in de zin dat hier bijvoorbeeld woningbouw, recreatie, 
natuurontwikkeling en cultuurhistorie in een natte as kunnen worden gecombineerd. 
Samengevat voorzitter, we hebben gevraagd om een rol van de provincie in het faciliteren van 
een gebiedsontwikkeling. Wij hebben daar heel veel ruimte in geboden. Vervolgens is dat in 
november 2006 teruggekomen in onze besprekingen bij het vaststellen van het Omgevingsplan. 
Ik ga dat nu inhoudelijk niet herhalen. Ik wil wel iets zeggen over hoe wij toen als ChristenUnie 
een bijdrage aan het debat hebben willen leveren m.b.t. de rol van de provincie. Even 
belangrijk als de opgave die wij toen voor onszelf formuleerden, is de prioriteit die bij de 
uitvoering aan deze speerpunten wordt gegeven. Voor de ChristenUnie wordt het 
afwegingskader bepaald door de mogelijkheden die er voor de provincie zijn om een 
toegevoegde bijdrage te leveren. Voor autonome ontwikkelingen, passend binnen het 
geformuleerde beleid, hoeft en kan de sturende rol van de provincie, gericht op behoud en 
versterking van de kwaliteit, volstaan. Er zijn echter ook ontwikkelingen gewenst die niet 
vanzelf gaan. Ontwikkelingen waaraan de provincie een nuttige bijdrage kan leveren door 
initiëren, regisseren of organiseren. Voorzitter, met de discussie over het middenbestuur in 
gedachten, moet de provincie haar meerwaarde bewijzen door ontwikkelingen op gang te 
brengen die zonder haar bijdrage niet vanzelf tot stand zouden komen. Niet in de laatste plaats 
denkt de ChristenUnie daarbij aan de versterking van de positie van noord Flevoland. Mijnheer 
Greiner, ik weet dat het lang geleden is maar volgens mij is de ChristenUnie op deze momenten 
en op andere momenten heel duidelijk geweest in waar het, wat ons betreft, om gaat. Een 
provincie die actief is, een provincie die regisseert en een provincie die een doel heeft en met 
partijen uit het gebied de hand aan de ploeg slaat en een richting uitzet waarin zaken 
gerealiseerd worden. Zaken die niet vanzelf gaan maar waar leiderschap voor nodig is. Toen 
kwam de commissievergadering van 5 november 2009. Wij bespraken de uitkomsten van de 
gebiedsconsultatie. Wij zagen, mijnheer Greiner, dat het college worstelt. De commissie gaf 
aan: wij willen u helpen, wij willen u een duwtje geven, wij willen u steunen, wij willen u een 
mandaat geven. De uitkomst van de commissievergadering was echter dat het college het 
onderwerp terugnam en met een nieuw voorstel zou komen. Het voorstel dat wij uiteindelijk in 
februari besproken hebben. Het is hetzelfde voorstel waar wij vanavond over praten. Het is een 
niets zeggend voorstel en het heeft nog steeds geen ambitie in zich anders dan dat wij met een 

3 dynamische agenda gaan werken. Nou, daar koop ik wat voor! Ik weet nog steeds niet waar u 

3 naartoe wilt. Daarom, mijnheer de voorzitter, geachte collega's zijn de Staten vandaag aan zet. 
De richting die de ChristenUnie uit wil en de rol die wij daarin ambiëren heb ik hiervoor al 

) genoemd. Het gaat om een actieve rol van Gedeputeerde Staten. Het gaat.om een duidelijke 
ambitie. Gericht op de impuls die noord Flevoland nodig heeft. Noord Flevoland kan de 
provincie bij haar gebiedsontwikkeling gebruiken. Het gaat ook om de samenwerking. Het gaat 
om coproductie met onze partners in onze stuurgroep. De ChristenUnie begrijpt, mijnheer de 
voorzitter, dat wij vanavond het spoorboekje niet kunnen schrijven of het ontwikkelingsscenario 
A, B, C, of D zal zijn. Daar gaan we het, hoop ik, straks nog over hebben. Waar het wel om gaat 
vanavond is dat we niet alleen het eindstation, die vage stip aan de horizon, weten maar dat we 
ook weten wat de tussenstations zullen zijn. Die hoeven we niet vast dicht te timmeren maar er 
zijn twee dingen die wij vanavond met elkaar willen afspreken. Twee zaken die wij vanavond 
moeten markeren. Dat zijn die tussenstations. Om te weten dat wij in de goede trein zitten en 
dat we weten dat we vooruitgaan. Wij zullen u daar vanavond, ik hoop dat wij in tweede 
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termijn met de collega's verder kunnen komen, een stuk bij kunnen helpen. Dat was mijn 
bijdrage. Dank u wel." 

De heer Bouma: "Dank u wel, voorzitter. De Gebiedsverkenning Zuyderzeerand. Voorzitter, de 
CDA -fractie kan van harte instemmen met het voorstel van GS om samen met de 
gebiedspartners in de stuurgroep de dynamische gebiedsagenda Zuyderzeerand met ambitie in 
te vullen. Dat de provincie een actieve en coördinerende rol in deze gebiedsontwikkeling blijft 
spelen ligt besloten in het Omgevingsplan Flevoland. Het ligt volstrekt voor de hand. Dat GS uit 
het BVR-rapport de conclusie heeft getrokken dat de aanleg van een randmeer niet haalbaar is, 
verbaast de CDA -fractie enigszins. Uit ditzelfde BVR- rapport kun je namelijk de conclusie 
trekken dat realisatie van een randmeer weliswaar financieel risicovol is maar niet geheel 
onmogelijk is. Als in de toekomst, zoals geleerden wellicht voorspellen of willen, het waterpeil 
in het IJsselmeer drastisch omhoog gaat - er wordt gesproken over anderhalve meter - dan kan 
een dergelijk randmeer heel goed als een bovenregionale waterberging functioneren voor de 
hoogwaterbescherming van de IJssel Delta en de Vecht Delta. De financiering zal dan een 
Rijkstaak zijn. Voorzitter, dit is voor de CDA -fractie de flonkerende stip aan de horizon. Het is 
het toekomstbeeld waar wij ooit hopen uit te komen met de Zuyderzeerand. Ondertussen 
houden wij wel de wens om het gebied sociaaleconomisch te versterken. Wij willen daar niet op 
wachten, wij willen beginnen. Naast het al ingezette beleid om de bedrijfseconomische 
ontwikkelingen in het gebied te versterken, is er behoefte om de prille recreatieve 
ontwikkelingen in het gebied een flinke stimulans te geven. De CDA -fractie betreurt het dat uit 
de mededeling van GS dat er geen randmeer gerealiseerd wordt door velen in het gebied, 
weliswaar onterecht, de conclusie is getrokken dat er niets gaat gebeuren in de Zuyderzeerand. 
Dat is echter iets dat wij wel willen. Wij hebben behoefte aan heldere initiatieven, op korte 
termijn, om het beeld dat gevestigd is bij te sturen. Om initiatieven te nemen en te laten zien 
dat wij daar wat gaan doen. Naast het al ingezette beleid om de bedrijfseconomische 
ontwikkelingen in het gebied te versterken - denk daarbij aan het NLR, het Geomaticapark en 
innovatieve ontwikkelingen in de landbouw - is er behoefte om de prille recreatieve 
ontwikkelingen in het gebied een flinke stimulans te geven. Ik citeer uit het BVR- rapport. Het 
zegt daarover: het gebied biedt kansen voor kwalitatieve versterking van de dagrecreatie en de 
verblijfsrecreatie. Rust, het agrarische landschap en cultuurhistorie zijn hierbij de 
kernkwaliteiten. Over de recreatieve ontwikkelingen zegt het BVR- rapport: een vaarverbinding 
tussen het Overijsselse en het Friese merengebied is een kans. Verbeteren van routes voor 
fietsers, wandelaars en ruiters is ook een kans. Hoogwaardige verblijfsrecreatie, zoals 
recreatiewoningen, is een kans. Het versterken van de leisure mogelijkheden kan bijvoorbeeld 
worden gebaseerd op de cultuurhistorie. In de slotconclusie van ditzelfde BVR-rapport staat: het 
project Zuyderzeerand heeft allerlei kansen en ambities in zich maar is bepaald niet risicovrij. 
Het is duidelijk dat de realisatie zich niet op een presenteerblaadje aandient. Zoals 
economische ontwikkelingen zich vooral manifesteren langs een infrastructurele as, zo 
ontwikkelt zich recreatie in de nabijheid van bos en water. Het Kuinderbos hebben wij al. Het 
recreatieve water ontbreekt. Ook in het nul scenario van BVR blijft echter een nieuwe extra 
vaarverbinding tussen Overijssel en Friesland gewenst. Faseren wordt vaak genoemd in het BVR
rapport. Het is eigenlijk het toverwoord waarmee wij aan de slag moeten gaan. Uit de drie 
gehouden informatieavonden bleek ook dat als het om gebiedsontwikkeling gaat de gedachten 
in het gebied zich vooral richten op het stimuleren van de recreatieve ontwikkeling. Om het 
gebied echt een steun in de rug te geven is het realiseren van een vaarverbinding nodig. Het 
realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen de recreatieve highlights van noordwest 
Overijssel en het succesvolle Friese merengebied, is de ruggengraat en dus onontbeerlijk voor 

^ een flinke stimulans voor de recreatieve ontwikkeling in het gebied. Voorzitter, het kan 

Kil )} gefaseerd ontwikkeld worden. We kunnen beginnen met een eenvoudige vaarverbinding tussen 
„ Blokzijl en Kuinre. De recreatieve bedrijven in de omgeving hebben tevens aangegeven dat ze 

het nodig vinden dat er meer verblijfsrecreatie komt om de recreanten, die het gebied nu 
tz:r~i bezoeken, langer vast te houden. Nu komen ze een dag en gaan weer weg. Voorzitter dat kan 
' ^ ^ prima gerealiseerd worden aan de Flevolandse kant. Een extra zwemmeer in dat gebied is ook 

r f—J altijd welkom voor de eigen bevolking. Ook in ons Omgevingsplan wordt gesproken over een 
vaarverbinding. Het CDA wil dan ook de stuurgroep verzoeken de mogelijkheden van een 
vaarverbinding tussen noordwest Overijssel en Friesland via de Noordoostpolder, inclusief de 
mogelijkheden tot fasering, in kaart te brengen. Tot slot wil de CDA -fractie het college 
adviseren om zo spoedig mogelijk een klankbordgroep te formeren van mensen uit het gebied. 
Zij kunnen dan meedenken over mogelijke ontwikkelingen. Voorzitter, de CDA -fractie heeft 
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een amendement hiervoor ontwikkeld dat we nu nog niet gaan indienen maar achter de hand 
houden. Afhankelijk van de ontwikkelingen deze avond zullen wij het, op een later moment, 
wel indienen. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan maakt het amendement ook nog geen deel uit van de 
beraadslagingen." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Wij hebben hierin weinig historische achtergrond. 
Wij houden het dan ook kort. Het Statenvoorstel Gebiedsverkenning Zuyderzeerand met daarin 
opgenomen het hanteren en nader invullen van de dynamische gebiedsagenda, heeft in principe 
als procesvoorstel de instemming van de SP -fractie. Onze fractie is echter wel van mening dat 
op deze wijze het procesvoorstel een weinig inspirerende invulling van de motie 'Proces 
Randmeer Noordoostpolder' van mei 2008 betekent. Uitgangspunt voor de SP -fractie is dat met 
dit procesvoorstel een krachtige impuls aan de sociaaleconomische versterking van noordelijk 
Flevoland wordt gegeven. Dat missen wij er in. Niet alleen als stip aan de horizon maar vanuit 
de gebiedskenmerken in concrete zin voor de korte en langere termijn. Waarbij het van belang 
is om het ambitieniveau hoog te houden zodat de gewenste sociaaleconomische versterking ook 
daadwerkelijk gestalte kan krijgen. Wij roepen de gedeputeerde dan ook op om het ingezette 
beleid hierop aan te passen. Door de potenties van het gebied op het vlak van de recreatieve 
ontwikkeling krachtig te ondersteunen en de mogelijkheid van het realiseren van een nieuwe 
vaarverbinding tussen noordwest Overijssel en het Friese merengebied als ruggengraat van een 
succesvolle recreatieve ontwikkeling te onderzoeken. Graag een reactie van de gedeputeerde. 
Dit is onze inbreng in eerste termijn. Dank u wel voor uw aandacht." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, het is ongeveer 70 jaar geleden dat de Noordoostpolder is 
ontstaan. Het is interessant dat je na 70 jaar al tot de conclusie kunt komen dat de indeling die 
toen tot stand is gekomen en het tekenwerk dat toen verricht is en de aanleg zoals die toen 
geschied is, moet veranderen. Dat daar een zorgvuldig proces bijhoort, is vanzelfsprekend. Als 
je wat doet in een gebied waar bewoners zijn, waar gebruikers zijn van de grond, dan mag je 
toch verwachten dat, dat op een heel zorgvuldige manier gebeurt. Dat is eigenlijk één van de 
eerste punten die de SGP naar voren wil brengen. Als je dit proces namelijk start, wij zijn het 
met de voorgaande sprekers eens, blinkt het voorstel niet uit in ambitie. Het is een agenda die 
je koopt voordat het jaar aan de orde is. Hij is helemaal leeg. Zo zie ik dit voorstel van GS ook. 
We kunnen nog alle kanten op. Ik hoop ook de goede. Het is van belang voorzitter, dat hebben 
we hier bij het proces van het Oostvaarderswold ook gezien, dat de bewon,ers en de gebruikers 
van het gebied van het begin af aan erbij betrokken worden. Dat zij duidelijkheid krijgen. Er is 
niets vervelender dan wanneer er onzekerheid is. Als er allerlei luchtballonnen opgelaten 
worden en de mensen niet meer weten waar zij aan toe zijn. Wij zouden toch degenen die aan 
de slag gaan mee willen geven: laat het geen stroperig, een langdurig proces worden. Schep de 
nodige duidelijkheid en luister naar degenen die in het gebied wonen. Een ander punt 
voorzitter. Het is van belang dat noordelijk Flevoland goed tot ontwikkeling komt. De SGP hecht 
in het bijzonder aan de economische ontwikkeling. De werkgelegenheid. Recreatieve 
voorzieningen die binnen onze grenzen vallen. Zij zijn er gelukkig bij de SGP ook nog. Voorzitter 
wij hopen dat het landschap zoals we dat daar aantreffen, de cultuurhistorie, daarbij betrokken 
wordt. Dat het één goed op het ander aansluit. Kortom eigenlijk is er in het gebied voldoende 
voorhanden. Je moet het alleen verder uitbreiden en uitbuiten samen met degenen die daar 

ffz.:z3 wonen. Het moet worden ontwikkeld samen met degenen die daar de grond gebruiken. Goede 

£.,.,j infrastructuur, zowel hard als zacht, is van belang. Land onder water zetten daar heeft de SGP 
,-, _ niets mee. Er staat al genoeg water. Als ik het CDA goed begrijp wordt het waterpeil van het 

^^^^ IJsselmeer nog hoger. Ik heb altijd gedacht dat het CDA ook nog oog heeft voor de landbouwers 
in het gebied. Ik begrijp dat er nu een brede zee door het gebied moet komen van de ene 
gemeente naar de andere. Zodat de pleziervaartuigen moeten kunnen keren, rondvaren 
enzovoort. Dat stelde mij eigenlijk een beetje teleur van het CDA." 

. . i? 

4P'.J:J3 De heer Bouma: "Voorzitter, het is jammer dat u niet bij de behandeling in de commissie bent 
geweest. Dan had u geweten dat ik in aanvang pleit voor een hele simpele beginfase. Er ligt een 
hele mooie sloot. Voor degenen die het gebied kennen: de poldersloot. Het is de natuurlijke 
grens tussen Steenwijkeriand en de Noordoostpolder. Je zou bijvoorbeeld eenvoudig kunnen 

" ^ ^ beginnen door die sloot uit te diepen en te verbreden. De boodschap die ik daarmee wil geven 
/^.,'vs3 is, dat in onze visie, zeker in de aanvangsituatie het beslag op agrarische grond minimaal zal 

3 
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zijn. Ik deel uw mening dat als we daar beslag moeten leggen we dat proces heel zorgvuldig en 
perspectief biedend voor de betrokkenen moeten doen." 

De heer Bogerd: "Ik ben toch blij met deze toelichting, voorzitter. Ik kreeg het idee dat de heer 
Bouma een amendement wilde indienen voor een brede vaarweg, ongeveer te vergelijken met 
het Noordzeekanaal. Nu begrijp ik dat het om een poldersloot gaat. Dat er alleen voorns en 
padden doorheen kunnen. Het zal de PvdD zeker aanspreken dat aan die beesten gedacht is. 
Het stelt mij gerust. Voorzitter ik ga afronden. De SGP hecht aan een kleinschalige aanpak, 
goed luisteren naar de bewoners en alleen projecten starten - ik sluit me hierbij aan bij de heer 
Van der Avoort - waar realistisch naar gekeken is, die financieel haalbaar zijn en waarvoor 
draagvlak aanwezig is." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ook voor ons is natuurlijk de sociaaleconomische 
ontwikkeling van noordelijk Flevoland een erg belangrijk onderwerp. Het is hier door meerdere 
sprekers al gememoreerd. De ontwikkeling van de Zuyderzeerand kan daaraan bijdragen maar ik 
wil er niet te lang bij stilstaan. Het is iets waar wij het allemaal over eens zijn. Over het 
voorstel wat voorligt wil ik twee dingen zeggen. Het is in onze ogen een prbcesvoorstel. Wel een 
erg dun voorstel. Procesvoorstellen hebben volgens mij kenmerken waaraan dit voorstel, 
volgens mij, niet voldoet. Ik zou willen vragen of het niet versterkt kan worden. Ten eerste als 
je een proces neerzet dan zet je dat in de ti jd meer. Er wordt zelfs gesproken over een agenda. 
Dan denk ik helemaal aan t i jd. Wat wij missen in het hele verhaal is het benoemen van planning 
en mijlpalen. Waar wij bang voor zijn is dat, als je dit niet doet, dit proces langzaam zal 
verzanden en na maart 2011 misschien helemaal geen prioriteit meer heeft. Een ander 
onderdeel van een proces is dat je goed benoemd wie erbij betrokken zijn. Ook dat missen wij 
in dit verhaal. Er staat wel dat de rol van de provincie Flevoland een actieve en coördinerende 
rol is. Er zijn echter meer partners bij betrokken. De rol van die andere partners komt eigenlijk 
niet ter sprake. We hebben het over andere provincies, we hebben het over gemeenten en ook 
over de mensen die er nu wonen en werken en het gebied al gebruiken. Het is van cruciaal 
belang om die rollen ook te benoemen en een plaats te geven in het proces. Als je geen 
commitment hebt voor de ontwikkeling dan kun je wel actief en coördinerend zijn maar dan 
gebeurt er niet zoveel. Wij hebben net de bestuurskrachtmeting gehad en daar bleek ook al uit 
dat het belangrijk is om als provincie je rol duidelijk af te bakenen en expliciet te benoemen. Ik 
denk dat het een wijze les is die wij ook voor dit project zouden moeten trekken. Daar wil ik 
het in eerste termijn even bij laten." 

Mevrouw Bax: "Jambo. Asante sana, voorzitter. Het betekent goedendag en dank u wel. De 
Masaï wisten helaas niet wat een voorzitter was. Dat heb ik dus niet voor u kunnen vertalen. Ik 
had u wel met stamhoofd kunnen aanspreken maar dat is ook weer zo wat." 

De voorzitter: "U hebt het verder wel goed gehad?" 

Mevrouw Bax: "Ja. Ik houd het kort. Ik had het idee dat we nu niet in details zouden gaan 
treden. Ik kom net uit de rimboe. Wij kunnen instemmen met het voorstel voor een 
stapsgewijze benadering vanuit de langetermijnvisie. Het is daarbij wel noodzakelijk dat de 
groenblauwe kwaliteiten versterkt worden. Een eventuele vaarvertsinding zou niet zomaar een 
kanaal moeten zijn zoals bij scenario C. maar een verbinding die de natuur versterkt. Zoals de 

^—I in het BVR- rapport ontwikkelde scenario's bij D. en E. De heer Bogerd had er al een mooie 
>C^ voorstelling bij. De padden danken u. Wij zijn van mening dat, om dat te kunnen realiseren, 
^ vooraf overeenstemming moet zijn over de kwaliteit waar we bij willen uitkomen. Daar wil ik 
(Q\j het graag bij laten. Dank u wel." 

De heer Rilsdorp: "Voorzitter, dank u wel. Een onderwerp waarover we al vaker met elkaar van 
gedachten hebben gewisseld. Menig keer hebben wij er met elkaar over gesproken welke kant 
wij uit zouden willen gaan. Over het willen is eigenlijk nooit veel verschil van inzicht geweest 

• ^ J binnen de Staten, als het ging over een koers waarin groenblauwe gebiedskwaliteiten 
grootschalig zouden worden ontwikkeld. Was het maar zo eenvoudig geweest. Dan hadden we 
dat gewoon kunnen realiseren. Niet voor niets heeft het college al eerder aangegeven daar 
zorgen over te hebben. Toen hebben wij als Staten gezegd: ben je in staat om datgene wat je 
wilt uiteindelijk ook betaald te krijgen. Met die opdracht is de Gebiedsverkenning uitgevoerd 
door BVR. Ik wil bij de resultaten toch even stilstaan. Het pakt namelijk meteen ons dilemma 
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vast. In die Gebiedsverkenning is ons doel, de sociaaleconomische structuur van het gebied 
versterken, nagegaan. We hebben immers met elkaar afgesproken dat het niet alleen over 
zuidelijk Flevoland gaat. Flevoland is groter dan dat. Het rapport geeft nadrukkelijk aan dat in 
de verschillende scenario's die zijn verkend er maar een paar zijn waar je van kan zeggen: ja, 
die geven inderdaad invulling aan die ambitie/aan die impuls. Dat waren er twee. Dat is 
getalsmatig vertaald naar 60 procent en 80 procent van wat je zou kunnen realiseren. Die 
andere twee waren 10 en 20 procent. Je kunt weleens tevreden zijn met een 5je maar ik heb 
het zelden meegemaakt dat je met een 1 of een 2 tevreden kan zijn. Dat waren de ambities. 
Het rapport heeft ons ook met de neus op de feiten gedrukt als het gaat om de betaalbaarheid. 
Er waren er weer twee die door zouden kunnen gaan naar de volgende ronde. Dat waren de 
andere twee. In die zin is het volkomen duidelijk dat de ambitie en de betaalbaarheid niet bij 
elkaar zaten. Dan is het fascinerend om te kijken wat de grondslag geweest is. Waarom er twee 
ontwikkelingen zijn waarvan je kunt zeggen: het heeft zin om daarmee door te gaan. Waar zit 
het verschil nu eigenlijk in? Het rapport constateert terecht dat het alleen maar lukt om een 
sociaaleconomische impuls aan het gebied mee te geven als je de groenblauwe structuur - de 
basis - een forse impuls geeft. Of dat nu in de vorm van een meer is of een moerasachtig 
gebied, doet er niet zoveel toe. Dat is het verschil tussen 60 en 80, zal ik maar zeggen. Het was 
wel harde noodzaak. Dat is ook precies wat het zo duur maakt. Je kunt namelijk niet volstaan 
met een boerensloot. Je kunt niet volstaan met twee palen. Dat maakt het verschil niet. 
Iedereen hier in de Staten weet dat, dat het verschil niet maakt. Aan de aodere kant: we 
kunnen het niet betalen. Je zou je op dit moment redelijkerwijs moeten afvragen of dit grond is 
om te zeggen: we hebben dit nu verkend en stop. Of is dit grond om te zeggen: we moeten er 
mee door, zoals het college voorstelt. Je hebt immers alleen maar een procesvoorstel als je 
verder wilt. Het antwoord op de vraag of je wel of niet moet doorgaan heeft, wat de PvdA 
betreft, alles te maken met de vraag: zijn alle vragen beantwoord of nog niet? Het is de stellige 
overtuiging van de PvdA dat het laatste nog niet het geval is. Er is namelijk nog één ding dat we 
niet weten. Dat is namelijk of als je die ambitie zou knippen en je doet een stukje, het dan wel 
betaalbaar zou zijn of nog steeds niet. Kun je eigenlijk redelijkerwijs starten met iets 
substantieels? Of kan dat niet? Dat is een open vraag en dus alle reden om, wat de PvdA betreft, 
daar zicht op te krijgen. De conclusie is dus vrij eenvoudig als het erom gaat of je een 
dergelijke ontwikkeling wilt. Ja. Wil je het betalen? Nee. De PvdA heeft in eerste instantie 
terecht de prioriteit gelegd bij een ontwikkeling in het Oostvaarderswold. Wij willen hier niet 
de keuze voorleggen: zullen wij het één inwisselen voor het ander. Het gaat om het vermogen 
waarbinnen wij willen bijdragen. Maar niet meer dan dat. Het geeft een soort koers aan. We 
zijn als het ware op zoek naar de ontbrekende schakel. Er zitten echter wel een paar zaken aan 
vast die, wat de PvdA betreft, heel relevant zijn. Ook in relatie tot het vervolg. Want als je op 
zoek gaat naar die schakel dan is het wel relevant dat, dat past bij een 
ontwikkelingsperspectief waar je in gelooft. Groenblauwe gebiedskwaliteiten van omvang. Dan 
heb ik geen zicht - ook niet hier in de Staten na de bijdrage van het CDA - of we nu met elkaar 
wel op de lange termijn willen gaan voor ingrijpende veranderingen in de groenblauwe 
gebiedsontwikkeling of dat we zeggen: nee, in bescheiden zin. Dan heeft het geen relatie meer 
met de oorspronkelijke sociaaleconomische ambitie. Je kunt er nog steeds voor willen gaan 
maar dan zegt de PvdA wel: dat hoort niet meer onder die provinciale regie. Dat is niet meer 
dat waar de ChristenUnie van zei: de specifieke rol die je als middenbestuur daar hebt. Dan 
moet je gewoon het normale lopende werk a la pMJP en ILG uitvoeren. Willen wij dus met 
elkaar verdergaan dan is het relevant om commitment te hebben. Commitment te hebben over 
waar we met elkaar naartoe willen werken. Die gemeenschappelijke stip aan de horizon. 
Hebben we nu met elkaar het idee dat het die groenblauwe gebiedskwaliteit in zich moet 
hebben? Dan is niet alleen relevant dat het gaat over de stip aan de horizon en verder weg. 
Want je houdt mensen niet wakker met stippen aan de horizon op grote afstand. Dan gaat het 
er ook over wat je in staat bent te bereiken." 

De voorzitter: "Interruptie van de heer Bouma." 

^Ji~-,-d De heer Bouma: "Uit ons betoog hebt u af kunnen leiden dat wij de ambitie die u net aangeeft 
in feite ondersteunen. Wij moeten echter ook reëel zijn. Het ligt niet voor de hand dat wij ze 
op redelijk korte termijn kunnen realiseren. Die langetermijnwens delen wij dus met u. Om het 
idee in leven te houden kun je wel blijven wachten op die 'lange termijn droom' maar het is 
verschrikkelijk essentieel dat we op korte termijn ambitieus beginnen. Dat hebben wij in onze 
bijdrage aan willen geven." 
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De heer Rilsdorp: "U had het niet over ambitieus bij die boerensloot. Ik neem aan dat u dat niet 
bedoelde met ambitieus beginnen." 

De heer Bouma: "U begrijpt dat, dat een metafoor was." 

De heer Rilsdorp: "Dat is wel een relevant verschil. Of het een metafoor is of dat we ook 
feitelijk moeten denken dat u bedoelde dat alleen die sloot moet worden ontwikkeld. Het stond 
tegenover het Noordzeekanaal of het Suezkanaal van de heer Bogerd. Alles minder dan zoiets 
grootschaligs is dan een gemeenschappelijk idee. Als u zegt dat u met uw metafoor duidelijk 
wilt maken dat het een verbinding moet zijn tussen twee zaken die tegelijkertijd een 
randvoorwaardelijke ruggengraat moet zijn voor toekomstige ontwikkelingen, als u zegt dat u 
dat bedoelt te zeggen met uw metafoor van de sloot, dan zijn we in dit debat al heel veel 
wijzer geworden dan we daarvoor waren." 

De heer Bouma: "Dat bedoelen wi j . De eerste ontwikkeling moet echt zo robuust zijn dat het 
werkelijke een ruggengraat is. De realiteit gebiedt ons wel onder ogen te zien dat wij het niet 
in één keer kunnen realiseren. De eerste start, de eerste stevige ruggengraat is zeer essentieel 
voor het gebied en voor het feit dat het gebied in deze ontwikkeling blijft geloven." 

De heer Bogerd: "We zijn van een poldersloot naar een ruggengraat gegaan." 

De heer Rijsdorp: "Een mooie sprong voorwaarts!" 

De heer Bogerd: "Mijnheer Rijsdorp u zegt feitelijk: wij kunnen twee dingen doen. Wij kunnen 
stap voor stap wandelen, passend binnen de normale plannen die er liggen. U zegt: maak dan 
gebruik van pMJP en ILG. Of we zeggen we gaan echt de boel op kaart brengen en neerzetten 
zodat iedereen weet waar ze aan toe zijn in dat gebied en we geven er een enorme impuls aan 
en dan heeft de PvdA daar geld voor over. Daar zie ik een grote discrepantie met het CDA 
waarvan ik begrepen heb dat zij juist stap voor stap, het tempo van een slak, willen aanhouden. 
U wilt juist in het tempo van een hazewind. Of leg ik dit nu verkeerd uit?" 

De heer Rilsdorp: "Ik heb geen idee wat het tempo van een slak is of het tempo van een 
hazewindhond." 

De heer Bogerd: "Allebei komen ze bij het doel alleen de één sneller dan de ander." 

De heer Rijsdorp: "Misschien is het tempo dat wij zouden willen zien heel erg afhankelijk -u zegt 
dat terecht - van wat onze polsstok is. Dat is iets waarvan ik zeg dat er in de verkenning die 
gedaan is nog geen antwoord is gekomen op de vraag of er een eerste onderdeel in zit wat 
betaalbaar is. Wat de PvdA betreft zou een dergelijk eerste onderdeel niet per se, qua omvang, 
heel grootschalig hoeven te zijn. Het zou wel moeten laten zien dat het in uitstraling en ambitie 
een grootse ontwikkeling is terwijl het qua omvang misschien bescheiden is. Daar zou je naar 
moeten zoeken. De heer Bouma gaf een aantal voorzetten waar je inhoudelijk iets aan zou 
kunnen koppelen. Recreatie en dergelijke. In de commissie is ook gesproken over de discussie -
niet bij onszelf maar wel op het oude land - over Natura 2000 waarin men voor verbeteropgaven 
staat. Misschien zijn zaken te combineren. Wij weten het niet. Wij zouden-ook nu niet willen 
zeggen: college, ga aan de gang met een uitvoeringsplan. Dat is niet waarvoor wij staan. De 
PvdA weet er veel en veel te weinig van om te weten of het realistisch is. Wat wij zouden willen 
zien is dat de visie wordt ontwikkeld zoals voorgesteld door het college maar dat er wel duiding 
aan wordt gegeven. Dat het gaat om de groenblauwe gebiedskwaliteit. Dat moet, als 
langetermijnperspectief, dragend kunnen zijn voor de sociaaleconomische ontwikkeling. Geef 
wel aan welke gebiedskwaliteit je dan bedoeld. Groenblauw is zo abstract. Het is niet aan ons 
om te zeggen dat het dit of dat moet zijn. Dat moet uit de stuurgroep komen. Beste stuurgroep, 

c^sE'.J geef ons aan of het haalbaar is om er een eerste stap in te zetten! Over die resultaten zouden 

wij met u van gedachten willen wisselen. Dan willen we bekijken of wij het wat vinden. Of wij 
vinden dat het recht doet aan het bijzondere gegeven om hier een interprovinciaal bestuurlijk 
overleg voor te organiseren. Dat is waar wij naar op zoek zijn. Wij zouden graag met u van 
gedachten willen wisselen over de manier waarop wij een kader kunnen geven aan het college. 
Dat is, denk ik, waar wij hiervoor staan. Een duidelijk kader geven. Daar moet u met uw ^ 
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opdracht naartoe. Rapporteer ons. Dan kunnen wij daar straks weer over besluiten. Dit was mijn 
eerste termijn." 

De voorzitter: "Wil de heer Bouma hierop nog reageren?" 

De heer Bouma: "Ja, als de heer Bogerd de financiën op dit moment in de discussie brengt, vind 
ik dat uitermate onterecht. Daar maak je de discussie dood mee. Het enige wat we op dit 
moment ook samen met de PvdA zeggen is: ga het onderzoek een paar stappen verder doen 
zodat we weten wat haalbaar is en wat betaalbaar is. Ik heb nog zeer scherp voor ogen dat nog 
maar enkele jaren geleden de grootste projectontwikkelaars van Nederland hier op de stoep 
stonden met de mededeling: wij willen het graag ontwikkelen. Het economisch getij mag dan op 
dit moment tegenzitten maar de corebusiness van deze ontwikkelaars is nog steeds 
ontwikkelen. Ik stel me voor dat deze ontwikkelaars hier een zeer grote bijdrage aan kunnen 
leveren en dat geld geen probleem hoeft te zijn." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik stel voor dat, voordat we aan de tweede termijn beginnen, wij de 
gedeputeerde in de gelegenheid stellen om op een aantal vragen en opmerkingen te reageren." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u, voorzitter. Het lijkt mij goed om u een impressie te geven van 
de drie avonden die gehouden zijn met de bewoners van het gebied. In Luttelgeest, in 
Vollenhoven en in Lemmer. 400 bezoekers. Er zijn een paar rode draden uit te halen. De eerste 
is dat de landbouw, ruim vertegenwoordigd op de avonden, laat weten dat zij zich niet in haar 
bestaan bedreigd wenst te voelen. Uitspraken als: geen meter landbouwgrond tot wellicht iets. 
In de discussie vorderde overigens wel het inzicht dat ook de landbouw functies kan hebben die 
voor het vervolg van betekems zijn. Landbouw kwam prominent aan bod. De tweede heel 
nadrukkelijk aanwezige rode draad was: wij zouden graag meer willen met toerisme en 
recreatie en de krachtigste impuls daarvoor is een vaarverbinding. Welke dan ook overigens. Er 
zijn verschillende modaliteiten denkbaar. Een vaarverbinding zou, naar ieders inzicht, daarbij 
helpen. Er is overigens door geen van de 400 aanwezigen gevraagd om een grootscheepse 
ingreep. Maar die vaarverbinding kwam terug. Er werden ook enkele kleinere 
onderwerpen/suggesties aangedragen. Bijvoorbeeld om het Waterloopbos in ere te herstellen. 
Bijvoorbeeld om een waterpretpark in de haven van Lemmer te maken. Enfin, out of the box 
gedachten. Die twee bewegingen, landbouw en recreatie werden genoemd. Er werden enkele 
concrete suggesties gedaan en vervolgens werd ook aandacht besteed aan de toekomst van het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium. De eventuele uitbreiding ervan en wat daar de 
effecten van zouden kunnen zijn. Geregeld werd ook het benutten van de cultuurhistorische 
betekenis van de oude Zuiderzee stadjes/dorpjes benoemd. Dat kwam uit de avonden. Dat werd 
overigens, door de organisatoren en de wethouders, ervaren als bouwstenen voor die eventuele 
dynamische gebiedsagenda." 

De heer Siepel: "Ik zou bij dit onderdeel graag willen interrumperen, voorzitter." 

De voorzitter: "Dan is het misschien beter dat de gedeputeerde achter het spreekgestoelte gaat 
staan want de ene interruptie zal mogelijk de andere oproepen." 

De heer Siepel: "Ik had een verhelderende vraag willen stellen." 

3 De voorzitter: "Ik had zelf niet zo in gedachten dat we ook in dit deel interrupties zouden doen. 
Ik zie eigenlijk geen reden waarom het niet zou kunnen. Maar laten we het dan volgens de 
gewone systematiek doen. U kunt nu interrumperen." 

De heer Siepel: "Voorzitter, het punt is dat ik net als de heer Greiner de bijeenkomst in Lemmer 
heb bezocht. Ik heb dat als een heel leerzame avond ervaren. Ik trok daar de conclusie dat er 
een brede consensus was bij alle aanwezigen, zowel uit de Noordoostpolder als uit Friesland, 
dat het een gebied is waar iets moet gebeuren. Onderschrijft u die waarneming die wij in 
Lemmer hebben gehad? Kunt u bevestigen dat diezelfde waarneming ook op de andere avonden 
als conclusie naar voren is gekomen?" 

Gedeputeerde Greiner: "Voor mijn eerste optreden achter deze microfoon is het een wat povere 
vraag. Het enige antwoord dat ik namelijk kan geven is: ja, dat is zo." 
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De heer Siepel: "Ik wil het de heer Greiner wel iets makkelijker maken door iets meer inhoud in 
de vraag te leggen. Welke gevolgen/conclusies verbindt u er zelf aan dat het gebied vraagt: we 
hebben hier een gebied dat 70 jaar geleden is ontwikkeld. Het staat nu stil en er moet wat 
gebeuren. Bent u al zover dat u daar conclusies aan kunt verbinden?" 

Gedeputeerde Greiner: "Ja voorzitter, het antwoord wordt langer. In eerste instantie is de 
reactie van het gebied terughoudend. Je ziet echter gedurende de drie avonden dat er 
openheid ontstaat en dat het inzicht groeit: op zichzelf gaat het niet slecht met ons gebied als 
je naar de kerncijfers kijkt maar er is onvoldoende ontwikkeling en er is teveel nauwte. Het 
aantal thema's dat in ons gebied wordt bediend, sectoraal benaderd, is eigenlijk te dun. Dus ja, 
het is waar. Men heeft behoefte aan die sociaaleconomische impuls. Daar zijn die thema's voor 
genoemd die ik u net heb aangereikt. In uw bijdrage heeft u het overigens in één adem over 
Noord Flevoland en de Zuyderzeerand. Als ware dat één op één. ik zie toch aanleiding om mij 
daar ietwat te verdedigen. Ik doe dat overigens namens GS en niet als Greiner omdat wij in het 
boekje 'Het noorden in de l i ft ' , wel degelijk een aantal relevante onderwerpen en bijdragen 
aan de economie van dat gebied. Noord Flevoland, hebben gegeven, opgesomd en beschreven. 
UFC Urk, tuinbouw concentratie Luttelgeest, € 4.000.000 investering in het Geomaticapark, de 
stimulering van de maakindustrie, de geslaagde lobby voor de herbouw/nieuwbouw van het 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, een Rijksimpuls van € 25.000.000, versterking 
van de Orchideeënhoeve enfin, het is een lange lijst en ik wil dat niet weggepoetst hebben 
want dat doet de inspanningen van het college onrecht. Overigens gaf u een belangwekkend en 
interessant historisch overzicht vanaf 2005 tot nu. Alleen het laatste element dat u 
memoreerde; waar u mij citeerde uit de commissievergadering: 'zegt u dan wat ik moet', is 
niet helemaal correct. Ik heb gezegd:'zegt u wat u bedoelt', want ik begreep het simpelweg 
niet. Daar gaf ik nadrukkelijk blijk van. Waar ik aandacht voor wil vragen is de bestuurlijke 
omgeving van dit onderwerp. Er is een stuurgroep onder voorzitterschap van deze provincie. Er 
zijn drie gemeenten en er is een Waterschap dat daarnaast ook nog een ander Waterschap 
vertegenwoordigd. Alle vijf hebben zij hun politieke arena en achtergrond. Er zijn twee 
provincies bij betrokken en die doen niet mee. Ik kan het ook iets positiever formuleren. Ik kom 
dan bij uw vraag terecht. Ik heb recent nog met beide gedeputeerden gesproken. Zij zeggen: 
'Wij vinden het belangrijk wat je doet. Wij zijn geïnteresseerd in de gebiedsagenda. Wij willen 
graag met je overleggen als die gebiedsagenda er is en sectoraal insteken. Dat betekent: de 
onderwerpen pakken waar wij belangstelling voor hebben en waar wij wat mee kunnen. Wij 
gaan echter nog niet participeren in dit proces.' Er is dus wel enige toenadering maar de 
bestuurlijke omgeving blijft dan natuurlijk, voor de voorzitter van een dergelijke stuurgroep, 
complex. Ik vraag u daarvoor begrip te hebben." 

De heer Rijsdorp: "Gedeputeerde Greiner ik ben nieuwsgierig of de beide provinciale besturen 
hebben aangegeven: 'Het doet ons er niet zo heel veel toe wat er uitkomt. Laat ons maar horen 
wat u zo meteen ontwikkelt.' Ik ben er nieuwsgierig naar of dat zo is en hoe u dat verklaart." 

Gedeputeerde Greiner: "Het is een bijzondere situatie. Een gedeputeerde uit provincie 1 is 
actief in het gebied van provincie 2 en 3. Hij heeft zich van tevoren keurig gemeld en gezegd 
dat hij dat gaat doen. Hij heeft gezegd: 'Wees welkom. Kom ook op die avonden.' Die vraag is 
gesteld. Zij doen het niet. Het intrigeert wel. Men erkent dat het een relevant onderwerp is. 
Gelijktijdig word ik erop gewezen: 'Denk erom, in ons Omgevingsplan staat er niets over. We 
hebben geen enkele ambitie ten aanzien van dit gebied geformuleerd. Het is dus een hele hijs 
en een heel proces om daar verandering in te brengen. Weet dat wel en houdt ons op de 
hoogte. Wij zullen insteken zodra we daar de vrijheid toe voelen'." 

*̂^̂^̂^̂^̂*~̂  De heer Rilsdorp: "U krijgt dus geen inhoudelijke koers mee? U bevestigt dat. Ik probeer echter 
tsxm QQÎ  j.g ypagen: waarom niet? Waarom zou een provinciaal bestuur in Friesland of Overijssel geen 
' ^^^ opvatting hebben over de gewenste ruimtelijke ontwikkeling in dat gebied? Dat vind ik 

,|~c=5 verrassend. Daarom ben ik er nieuwsgierig naar hoe u denkt waarom dat zo is." 

Gedeputeerde Greiner: "Het enige antwoord dat ik daarop krijg is: 'Wij hebben een 
buitengewoon intensief proces achter de rug. We hebben een Omgevingsplan gemaakt. We zijn 
niet van plan om dat proces snel weer open te breken'. Het is een planologisch, formeel 
antwoord." 

^ 
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De heer Rijsdorp: "is dat hetzelfde antwoord als: Wij willen eigenlijk niet?" 

Gedeputeerde Greiner: "Nee, dat zou ik zo niet willen duiden. Men maakt ons er op 
opmerkzaam dat het veel proceswerk zal vergen om het beleid te veranderen. Het wordt echter 
niet uitgesloten." 

De voorzitter: "Wij moeten er even bij stilstaan wat we nu doen. Ik zou liever zien dat het 
debat zich vooral in de tweede termijn ontwikkeld. Nu gebruikt om de termijn van de 
gedeputeerde om een type debat te ontwikkelen dat eigenlijk een commissiedebat is. Ik wil er 
niet heel rigide in zijn maar ik signaleer het wel. Wat gaan doen? Hoe is de stemming in de 
zaal?" 

De heer Bogerd: ""Hier is iets essentieels aan de hand, voorzitter, ik denk dat het punt hoe de 
twee andere provinciebesturen erin staan, wel belangrijk is."' 

De voorzitter: "Ik ga de gedeputeerde niet afkappen. Hij moet zijn betoog gewoon kunnen 
houden. In plaats dat hij zijn betoog houdt, ontstaat er echter een debat met de Staten. Dat 
signaleer ik even. Het was de bedoeling dat de gedeputeerde zijn betoog zou kunnen houden, ik 
wil even proberen te structureren. Laten we afspreken dat de gedeputeerde in ieder geval zijn 
betoog even afmaakt. Dan geef ik u daarna de gelegenheid om de gedeputeerde nog wat vragen 
te stellen. Dan ronden wij dat af en gaan we over naar de tweede termijn. Zullen wij dat zo 
afspreken?" 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, ik wil te kennen geven dat wij als VVD -fractie dit 
procesdebat graag willen voeren zoals we dat gewend zijn. Dat het college kan antwoorden en 
dat we daarna verdergaan met het debat. Ik ben het volstrekt met u eens. We gaan hier een 
debat krijgen tussen Statenleden waarin de gedeputeerde in feite nauwelijks aan het woord 
komt." 

De voorzitter: "Dan stel ik voor dat wij de gedeputeerde vragen eerst zijn betoog af te ronden 
zoals hij dat van plan was te doen. Ik handhaaf mijn suggestie dat daarna nog wel de 
gelegenheid gegeven wordt om hem vragen te stellen. Dan ronden we dat af. Ik moet ook een 
beetje aan tijdbewaking doen." 

Gedeputeerde Greiner: "Ik heb nog twee opmerkingen te maken of twee antwoorden te geven, 
voorzitter. De eerste gaat over de opmerking van GroenLinks met betrekking tot het tijdpad, 
het benoemen van betrokkenen en het benoemen van mijlpalen. Het is zeker de bedoeling dat, 
dat gaat gebeuren. De suggestie van het CDA: begin ook zo spoedig mogelijk met een 
klankbordgroep, is een suggestie die ik graag meeneem naar de stuurgroep." 

De voorzitter: "Dank u wel voor de korte beantwoording. Is er nog behoefte om vragen aan de 
gedeputeerde te stellen? Dat is niet het geval. Dan gaan we nu over naar de tweede termijn. Ik 
neem aan dat daar behoefte aan is. Misschien is het goed om de CDA -fractie aan te kijken want 
zij kondigde mogelijk een amendement aan. Mag ik u vragen achter de katheder plaats te 
nemen voor de tweede termijn?" 

De heer Bouma: "Ik wil het amendement niet indienen maar ik wil vragen om een schorsing." 

De voorzitter: "Dat kan ook. Het is nu 20:40 uur. Is 10 minuten genoeg?" 

De heer Bouma: "Een kwartier." 

De voorzitter: "Dan gaan wij om 20:55 uur weer verder." 

Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De heer Bouma had om de schor.sing gevraagd maar 
hij heeft mij gevraagd of ik aan de heer Rijsdorp zou willen verzoeken om na de schorsing het 
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woord te nemen. Dat is bij dezen afgesproken. Niet namens hem maar wel op verzoek van 
hem." 

De heer Rijsdorp: ""Voorzitter, collega's in de schorsing hebben wij gezegd: wij willen een vijftal 
punten gezamenlijk doorlopen en dan zijn we wellicht in staat om met elkaar hetzelfde te 
formuleren als zijnde een opdracht aan het college. Het eerste punt dat ik aan u zou willen 
voorleggen is of wij de conclusie delen dat voor een significante sociaaleconomische impuls in 
het gebied waar wij het over hebben, de Zuyderzeerand, een aanzienlijke versterking van de 
groenblauwe gebiedskwaliteiten randvoorwaardelijke is. Zijn wij dat met elkaar eens?" 

De heer Siepel: "Voorzitter bij interruptie. De heer Rijsdorp stelt een vraag aan de Staten. Ik 
voel mij dus aangesproken. Ik denk dat de ChristenUnie fractie daar in eerste termijn erg 
duidelijk over is geweest. Randvoorwaardelijk en voorwaardenscheppend is een groenblauwe 
structuur als aanjager, als kapstok, als motor, als drager in het gebied. Ik kan de vraag niet 
anders dan met een volmondig ja beantwoorden." 

De voorzitter: "Dank u wel, dan is dat duidelijk. Gaat u verder mijnheer Rijsdorp. Oh, de heer 
Bouma wil ook zeggen dat hij het ermee eens is." 

De heer Bouma: "Voorzitter, de conclusie zoals de heer Rijsdorp die geformuleerd heeft volgt 
één op één uit de CDA bijdrage." 

De heer Siepel: "Voorzitter, nog een keer bij interruptie. Mijnheer Rijsdorp bent u het met mij 
eens dat degene die nu niet het woord voert, deze stelling met ja beantwoord?' 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Siepel, ik ga ervan uit dat we dat straks bij de stemming zullen 
zien." 

De voorzitter: "De heer Bogerd is getergd." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, je moet blijven opletten begrijp ik. Ik zat even na te denken. 5 
minuten nadenken levert soms meer op dan een uur praten. Mijnheer Rijsdorp ik zit met een 
probleem. Dat er wat moet gebeuren in het gebied zijn we met elkaar eens. Over de 
blauwgroene zone zijn we het ook eens. Alleen zou je de koppeling ook andersom kunnen lezen. 
Als er geen mogelijkheden zijn op het gebied van blauwgroen, dan gaan we het gebied niet 
ontwikkelen." 

De heer Rijsdorp: "En u vraagt of ik dat met u eens ben? Dat is eigenlijk wel het antwoord. Zoals 
de PvdA de visie van de BVR leest, is dat inderdaad de conclusie. Als je het niet zou doen kun je 
nog steeds op lokale schaal iets doen. 10 of 20 procent van de ambitie is dan nog steeds 
relevant. Daar gaat het niet om. Maar dan is het niet meer waar we de lat met elkaar hebben 
neergelegd in de moties in 2005. Dat is ook de reden waarom de PvdA zegt: als de stuurgroep 
Zuyderzeerand verdergaat dan moet dat zijn om op dat niveau de ambitie te verkennen. Als dat 
niet zo is dan hoeft het van ons niet." 

De heer Bogerd: "En als het wel zo is dan zegt u, en daar wil ik ook de gedeputeerde over horen, 
dan hebben we er ook geld voor over." 

De heer Rijsdorp: "Nee, want waar we nu staan in het gesprek is het grip krijgen op wat wij 
wensen aan ontwikkelingsperspectief. We kunnen pas antwoord geven op de vraag die u stelt als 
wij zicht hebben op wat een goede eerste stap zou zijn en hoe dat er qua financiën uit zou zien. 
Dan pas kunnen wij een antwoord geven op die vraag. De PvdA heeft bij voorbaat gezegd dat, 
dat wel zijn beperkingen heeft als het gaat over de prioriteit die wij stellen in heel Flevoland." 

c{|r=:::5 De heer Noordegraaf: "Voorzitter, dank u wel. We zijn van mening dat de vijf punten die nu 
door de PvdA -fractie als voorstel worden neergelegd met de vraag of wij er ja of nee tegen 
zeggen, feitelijk geen deel uitmaken van het debat over het voorliggende besluit. Het 
voorliggende besluit biedt naar onze mening ruim voldoende kaders om in de voortgang van de 
uitvoering van de stuurgroep deze punten stuk voor stuk op te nemen dan wel te behandelen. 
Dan zullen wij vanzelf zien of zijn voorgekomen in het werk van de stuurgroep. Op dit moment 
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ligt echter het besluit voor ons of wij instemmen met het procesvoorstel om de stuurgroep aan 
het werk te zetten." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Noordegraaf mag ik daarop antwoorden? Want het procesvoorstel 
dat nu voorligt, is als het ware een voorstel zonder koers. Dat mag. Het is niet verboden of zo. 
Een andere kaderstelling is: in welke richting moet u nu eigenlijk uw oplossing zoeken. Wanneer 
kunt u bij ons terugkomen en zeggen: dat past binnen de opdracht welke de Staten aan u heeft 
meegegeven en wanneer valt het erbuiten? Als u zegt: ik ben nu op dit moment niet in staat om 
er richting aan te geven dan kan ik mij uw bijdrage voorstellen. Maar als u zegt dat kan ik wel, 
dan zou het misschien goed zijn om dat nu mee te geven." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, even als antwoord. Het gaat ons te ver om te stellen dat de 
WD kennelijk niet ver genoeg is in haar ideeën of ontwikkelingen om dit te kunnen volgen. Het 
zit natuurlijk anders in elkaar. De gebiedsontwikkeling is eigenlijk de leidraad van het 
procesvoorstel. Daarin moet je zo min mogelijk details meegegeven aan de stuurgroep want 
anders loop je de stuurgroep gigantisch voor de voeten. Zij voelt zich dan belemmerd in het 
ontwikkelen van ideeën want die passen dan niet meer binnen het kader. Het kader moet dus 
wel ruim genoeg zijn." 

De heer Rijsdorp: "Daarin verschillen wij dus van mening. Dat mag." 

De heer Noordegraaf: "Gelukkig wel!" 

De heer Rijsdorp: "Een heleboel partijen hier zeggen: nee, het kader moet niet oneindig groot 
zijn en niet elke oplossing is ons dierbaar." 

De heer Noordegraaf: "Dat is het gelukkig ook niet." 

De heer Rijsdorp: "U zegt dat eigenlijk wel. U zegt: stuurgroep ik wil u alle ruimte gunnen. U 
mag ook met uitkomsten komen die helemaal niets te maken hebben met de blauwgroene 
ambitie. Dat mag." 

De heer Noordegraaf: "Dat heb ik niet gezegd." 

De heer Rijsdorp: "Wat zegt u dan?" 

De heer Noordegraaf: "Ik heb gezegd binnen de kaders van het procesvoorstel zoals het er ligt." 

De heer Rijsdorp: "Nou, dat zeg ik toch. Dat betekent toch ook dat u zegt: bij voorbaat zeg ik 
geen nee tegen oplossingen die helemaal niets te maken hebben met die groenblauwe agenda 
maar bijvoorbeeld een gele agenda hebben. Dat zou toch kunnen? Dat is toch uw verhaal?" 

De heer Noordegraaf: "Ik ben blij met uw kleine correctie. Dat u zegt dat er ruimte is waarin 
zulk soort voorstellen naar voren kunnen komen maar dat wij het daar op voorhand niet mee 
eens hoeven te zijn. Want de voorstellen worden beoordeeld op de juistheid en toepasbaarheid 
in het gebied. Of ze groenblauw zijn enzovoort. Alleen als je ze gedetailleerd in gaat vullen dan 
kom je niet verder." 

De heer Rijsdorp: "Op het moment dat wij als Staten richting geven zodat de stuurgroep de 
oplossing moet zoeken in aanzienlijke groenblauwe gebiedskwaliteit zegt u: dat vind ik 

' \ gedetailleerde kaderstelling." 

aassra De heer Noordegraaf: "Voorzitter, ik kan de heer Rijsdorp van harte meedelen dat wij elke 
tzzsff meerderheid binnen de Staten zullen respecteren. Dat staat als een paal boven water. Dus als 

r|=cssl de Staten in meerderheid beslissen dat het een bepaalde richting op gaat, dan gaat het die 
richting op. Klaar uit. Zo simpel is dat." f l \>.. 

,-,̂ '̂  

De heer Siepel: "Voorzitter een interruptie die voor een deel in de richting van de heer 
Noordegraaf zal gaan. Omdat ik graag van de heer Noordegraaf wi l weten of mijn waarneming, 
dat mijnheer Noordegraaf het anders heeft gezegd dan de heer van der Avoort in eerste 
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termijn, juist is. Ik hoor de heer Noordegraaf nu zeggen: elke optie is goed. Dat betekent dat 
als het college terugkomt met de mededeling: wij zien het niet zitten wij gaan helemaal niets 
doen, dan kan hij zich daarbij neerleggen. Maar als het college terugkomt met optie D. of E. of 
F. of G. en het wordt een mega ontwikkeling in dat gebied en het kost niets te veel dan is hij 
ook voor. Is de bandbreedte van de heer Noordegraaf zo groot?" 

De heer Noordegraaf: "Ik begrijp, voorzitter dat de ChristenUnie mijn woorden op deze manier 
uitlegt. Het geeft het grootst mogelijk effect in politieke zin. Wij zeggen dat binnen de kaders 
die in het procesvoorstel staan, er komen dan natuurlijk niet de meest wilde indianenverhalen 
te voorschijn, niet dat het niet kan. Aan de andere kant dienen wij ons ook te realiseren dat als 
het echt niet kan, we ons dat zullen moeten realiseren en zullen moeten uitspreken dat het niet 
haalbaar is." 

De heer Siepel: "Ik denk voorzitter in een reactie op de woorden van de heer Noordegraaf dat 
het voor geen enkele fractie in deze Staten anders zal zijn. Dat wij elk voorstel op zijn merites 
en zijn haalbaarheid zullen beoordelen. Maar de crux van vanavond is, ik hoop dat ook de WD 
dat begrijpt, met welke opdracht wij ons college in de stuurgroep aan het werk zetten. De heer 
Greiner heeft voor de schorsing uitgelegd hoe complex de bestuurlijke situatie is. Hij had het 
toen nog over de externe partners. We moeten ook denken aan de complexiteit bij onze interne 
partners. Zelfs aan de complexiteit binnen onze eigen bestuurlijke organisatie. Misschien zelfs 
binnen onze eigen Staten. Maar wij willen de heer Greiner en het college met een opdracht als 
leider/regisseur en initiator in dit proces, op pad sturen. Dat kan niet een opdracht zijn, 
mijnheer Noordegraaf, van: u ziet maar waar u uitkomt en wij horen het wel." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter mag ik een tegenvraag stellen?" 

De voorzitter: "Ja, maar ik wil ook wel naar een afronding toe zodat de heer Rijsdorp zijn 
betoog kan voortzetten. Het begint mij op te vallen dat ik zinnen hoor die erg vanzelfsprekend 
zijn. Zoals: Wij beoordelen elk voorstel op zijn merites. De meerderheid beslist. Dat type 
zinnen hebben we al genoeg gehoord in dit debat. Als u to the point wilt reageren, graag." 

De heer Noordegraaf: "Ik laat het verder bij wat het is, voorzitter. Ik denk niet dat het tot enige 
bijdrage aan de discussie zal leiden." 

De heer Siepel: "Ik heb nog wel een heel concrete vraag aan de heer Noordegraaf. Ik wil graag 
weten of mijn constatering dat de VVD het college zonder opdracht het proces instuurt, juist is. 
Die vraag kan de heer Noordegraaf vast met nee of ja beantwoorden." 

De heer Noordegraaf: ""Als afsluiting dan. Als de ChristenUnie het voorstel zoals het voorligt 
leest, weet de ChristenUnie dat als wij het voorstel steunen, wij dat niet doen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Mag ik de heer Rijsdorp verzoeken zijn betoog voort te zetten." 

De heer Rijsdorp: "Dank u wel, voorzitter. Ik constateer dat ik op zijn minst het gevoel heb dat 
de meeste partij hier aangeven de groenblauwe gebiedskwaliteit randvoorwaardelijke te 
beschouwen als onderdeel van het langetermijnperspectief. Het tweede punt dat ik zou willen 

3 aanreiken is een wezenlijk punt dat ik zou willen verwoorden in een opdracht aan het coUege. 
3 Dat is namelijk dat het alleen maar zin heeft, volgens de PvdA, om door te gaan met dit proces 

als er voldoende prioriteit aan wordt gegeven door alle partners als het gaat over deze 
gebiedsontwikkeling. Ik wil u een vraag stellen namelijk: wat geven wij mee als commitment en 
wat vragen wij van de partners om ermee door te gaan? Ik zou ermee willen starten dat de PvdA 
bereid is om, de normale pMJP, ILG en dat soort instrumenten die wij in noordelijk Flevoland 
hebben en die enigszins te koppelen zijn aan deze gebiedsontwikkeling, aan te wenden. Wij 
willen nu niet de ruimte meegeven dat daar bovenop, op korte termijn, aanvullend provinciaal 
geld zal worden ingezet. Dat is de ruimte die ik het college mee zou willen geven. Ik ben 
benieuwd of u dat ook vindt." 

Mevrouw Roda: '"Ik wilde reageren op wat u net zei. De draai die u nu geeft gaat heel erg over 
welke middelen wij zullen inzetten, ik wil eigenlijk nog één stap daarvoor weten. Ik ben toch 
wel geschrokken van wat de gedeputeerde net zei als het gaat over het commitment van alle 
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partijen. Het feit dat de twee aangrenzende provincies het eigenlijk op zijn beloop laten en op 
een later moment willen zien of zij en in hoeverre zij mee willen gaan doen. Ik vraag mij af of u 
met mij die zorg deelt. Het moet natuurlijk geen dood paard worden waar wij fanatiek aan 
lopen te trekken en waar verder niemand in geïnteresseerd is." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, ik heb een groot vertrouwen in het middenbestuur maar ook weer 
niet zodanig dat ik vind dat als een provinciebestuur niet meedoet, we daardoor als het ware 
geen zaken meer zouden kunnen doen met gemeentebesturen die daarin volstrekt bevoegd zijn. 
Natuurlijk vindt de PvdA het beter als andere provinciebesturen aansluiten. Ik begrijp ook best 
de terughoudendheid van de andere besturen. Het heeft alles te maken met de basale vraag die 
we ook voor onszelf hebben namelijk: de betaalbaarheid van ontwikkelingen. De angst die 
breed leeft is: als ik meepraat, moet ik ook meebetalen. Dat is, voor mijn gevoel, wat erachter 
zou kunnen liggen bij het niet gretig mee willen doen aan dit proces. Dan heb ik liever dat deze 
besturen, op dezelfde manier als wij hier met elkaar doen, gewoon kaders meegeven aan hun 
dagelijks bestuur. Het vertrouwen geven aan de dagelijks bestuurder om binnen kaders te 
opereren. Als het desbetreffende collegelid erkent dat er meer kader nodig is dan kan hij 
daarvoor terugkomen. Is dat een zorg? Nee. Ik had het liever anders gezien maar ik heb alle 
vertrouwen, omdat de gemeenten daarin uitdrukkelijk wel hun posities innemen, in het 
mogelijk succes van dit project." 

Mevrouw Roda: "Ik zou in een reactie daarop willen vragen of het mogelijk is dat het college 
deze vraag voor mij ook nog even beantwoord in de volgende termijn. De gedeputeerde heeft er 
wel iets over gezegd in zijn eerste termijn maar niet zo heel veel." 

De voorzitter: "Daar kan voor worden gezorgd. Wilt u uw betoog voortzetten mijnheer Rijsdorp? 
De heer Bouma wil er ook nog iets over zeggen." 

De heer Bouma: "Voorzitter, het eerste deel van de vraag van de heer Rijsdorp ligt eigenlijk 
volstrekt in het verlengde van de eerste vraag maar heeft ook een sub-vraag. Die luidt: welke 
prioriteit wenst Provinciale Staten hieraan te geven. Wat dat betreft is de CDA -fractie van 
mening dat wij echt op korte termijn richting moeten geven zodat de stuurgroep weet welke 
bandbreedte zij heeft. Dat ze weet waar de Staten aan denken. Wij hebben dat in de motie die 
wij niet ingediend hebben als volgt geformuleerd: wij willen de stuurgroep Zuyderzeerand 
verzoeken de mogelijke scenario's voor een vaarverbinding tussen noordwest Overijssel en 
Friesland via de Noordoostpolder inclusief de mogelijkheden tot fasering in kaart laten brengen. 
Ten tweede willen wij de stuurgroep verzoeken in beeld te brengen op welke wijze de 
dagrecreatie en de verblijfsrecreatie een stevige impuls kunnen krijgen om zich proportioneel 
te ontwikkelen in de Zuyderzeerand. Heel concrete zaken waarvan wij wensen dat wij ze vanuit 
PS aan de stuurgroep mee kunnen geven. Dan heeft het tenminste handen en voeten.' 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Bouma, ik word wel getriggerd door het eerste deel. Dat u er heel 
gemakkelijk mee omging en zei: natuurlijk vinden wij dat. Maar dat betekent, als partijen in de 
stuurgroep straks dat commitment niet geven, dat ze zeggen: ja ik vind het wel leuk om het in 
de benen te houden maar uiteindelijk heb ik wel meer prioriteiten. Ik pak even als denkbeeldig 
voorbeeld dat het collegebestuur in de Noordoostpolder zegt: ik ga met investeringen voor de 
groenblauwe opgaven in een ander gebied aan de gang. Dan staat hier dat als het commitment 
er eigenlijk niet is je ermee moet ophouden. Alleen als het commitment er is ga je door. Als 
blijkt dat collega-bestuurders uiteindelijk geen commitment hebben, zeggen we: we stoppen dit 
proces." 

De heer Bouma: "Kijk dit is een proces dat van emoties aan elkaar hangt. De eerste reactie van 
GS: het randmeer gaat niet door. Dan moet u begrijpen dat in het gebied het randmeer als term 
eigenlijk een metafoor was voor: we gaan wat doen in dit gebied. Als GS dan zegt: het gaat niet 
door, hebben betrokkenen in het gebied, onterecht heb ik gezegd want het zal de bedoeling van 

rj}—ji GS niet zijn, de conclusie getrokken: er gebeurt niets meer. Ik weet dat in de stuurgroep het 
nodige enthousiasme zit. Ook weerstand en angst voor financiële consequenties. Als wij als PS al 
niet uitstralen dat we daar serieus aan de gang willen gaan - dat wil ik vandaag graag uitstralen 
- dan zal het ook moeilijk zijn om de gebiedspartners mee te krijgen. Dat is nu nog wat duw en 

^ ^ trekwerk. Dat besef ik. Wij moeten die ambitie uitstralen. Ik denk niet dat het gebied zelf op 
een gegeven moment echt gaat zeggen: wij willen niets." 

cr;,~ 
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De heer Rijsdorp: "Ik zou het een duidelijk punt vinden als we met elkaar kunnen afspreken dat 
straks bij de terugkoppeling van het college aan ons, als het gaat over de visie en de eerste 
stappen daarin, er ook het duidelijke commitment van alle stuurgroeppartijen bijhoort. Dat zij 
op een dergelijke manier hun prioriteiten stellen en dat wij nu zeggen: als er geen commitment 
is dan is het goed dat we de volgende stap gemaakt hebben want dan zijn we wel wijzer 
geworden maar dan moeten we er niet alleen zelf aan blijven trekken, l-let werkt alleen maar 
als we het met elkaar doen." 

De heer Bouma: "Daar ben ik het volstrekt mee eens." 

De voorzitter: "Kunnen wij tot een afronding van het onderwerp komen?" 

De heer Siepel: "Ik zou er nog wel op willen reageren, voorzitter. Ik denk dat het voorstel van 
de heer Rijsdorp namens de PvdA ook de steun van mijn fractie zou hebben. Ook wat betreft de 
afspraak die wij daarin maken met betrekking tot het commitment. Er worden door mijn fractie 
echter wel voorwaarden gesteld aan het enthousiasme waarmee ons college onze bestuurlijke 
partners opzoekt en zich sterk gaat maken om dat enthousiasme op zodanige wijze over te 
brengen dat er commitment zal ontstaan. Dat het college zich het vuur uit de sloffen loopt om 
met elkaar in die ontwikkeling, waar wij het vanavond over hebben, een versnelling aan te 
brengen. Dat wij dat hand in hand met alle bestuurlijke partners kunnen gaan doen." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Siepel hoe wilt u dat zien in een opdracht? Dat wij het college 
meegeven: wees enthousiast! Ik probeer concreet te kijken hoe u dat wilt doen." 

De heer Siepel: "Als het college vanavond een opdracht van de Staten krijgt om het te doen en 
het college zegt mokkend: we moeten het doen. Nou, we zullen eens kijken wat we ervan 
vinden. Dan is het kansloos. Ik zou graag willen dat college na vanavond zegt: we hebben een 
duidelijke opdracht van de Staten meegekregen. Wij geloven erin. We hebben de steun van 
onze Staten. Wij zijn enthousiast. Wij gaan als vaandeldrager die regio door om te zorgen dat 
alle partijen die hierbij betrokken moeten worden net zo enthousiast worden als wi j . Als het 
college in reactie op deze termijn straks zegt: u kunt ons elke opdracht geven die u wilt en wij 
zullen hem uitvoeren maar als er geen enthousiasme van uitstraalt, dan heeft mijn fractie daar 
een heel groot probleem mee. Dan heb ik ook geen geloof meer dat wij in de 
gebiedsontwikkeling Zuyderzeerand het commitment krijgen dat wij nodig hebben." 

De heer Rijsdorp: "Betekent het ook voorzitter, dat u van mening bent mijnheer Siepel, dat we 
dan dit hele voorstel zouden moeten afwijzen. Dat is dan de consequentie. Dan moeten we dit 
voorstel afwijzen en gaan wij niet verder met de dynamische gebiedsagenda. Dan stoppen we 
bij dit proces. Dat zou de logische consequentie van uw bijdrage zijn." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we deze discussie nu afronden. Het college zal straks op dit 
onderwerp reageren. Dan weet u waar u aan toe bent. Ik verzoek de heer Rijsdorp aan zijn 
volgende punt te beginnen." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, ik probeer het eenvoudig te houden. Het derde punt gaat over de 
visie waarvan de stuurgroep zegt dat ze ermee aan de gang gaat. Wat wij vragen is om te 
komen tot een gemeenschappelijke opvatting over hoe die groenblauwe gebiedskwaliteit er uit 
zou moeten zien. De PvdA vindt het nu zaak om, ook al gaat het over het 
langetermijnperspectief, helderheid te geven over wat voor type gebied uiteindelijk tot 
ontwikkeling zou moeten worden gebracht. Die opdracht zouden wij mee willen geven aan het 
college. Als niemand daar bezwaar tegen heeft ga ik gewoon door met het volgende punt. 
Voorzitter, het vierde punt dat ik van de collega's vraag is: delen wij de opvatting dat het nodig 
is te onderzoeken of er sprake kan zijn van een concreet haalbare eerste stap? Naast de 
langetermijnvisie. Een concrete haalbare eerste stap in het ontwikkelen van de groenblauwe 
gebiedskwaliteit. De PvdA is van mening dat het college actief op zoek moet gaan en niet alleen 
een soort inventarisatie zou moeten doen of er wel of geen kansen zijn." 

De heer Siepel: "Voorzitter, mag ik daar bij interruptie op reageren? Ik weet niet of het de 
woorden van het BVR zijn of van het college maar er is mij bijgebleven dat we hier praten over 
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een parelsnoer. Een parelsnoer heeft een begin en een eind. In die kralenketting heb je een 
aantal van die stippen. Het touwtje door de ketting daar ziet niemand aan dat het iets moois 
kan gaan worden. Pas op het moment dat de eerste parels er aan geregen worden krijg je het 
idee: hier gaat iets ontstaan. Ik zie dat thuis bij mijn dochter van 14 die zit te handwerken. Aan 
het eind van de avond is er een prachtig resultaat. Ja, mijnheer Rijsdorp er moeten eerste 
stappen gezet worden die een multiplier effect hebben. Die een aanzet kunnen geven tot 
vervolgenstappen en vervolgenkralen. Dat kan een initiatief van het college zijn maar om er nog 
een stap in verder te gaan, kan het wat mijn fractie betreft ook zijn dat wij vanaf vandaag 
zullen gaan faciliteren in de initiatieven die zich nu aandienen. Passend binnen het eindbeeld. 
Zodat wij na verloop van ti jd een hele mooie ketting kunnen gaan rijgen." 

De heer Bouma: "Voorzitter, de Provinciale Staten zijn niet in de positie om de stuurgroep 
opdrachten te geven." 

De heer Rijsdorp: "Maar het college wel." 

De heer Bouma: "Wij kunnen de stuurgroep alleen maar verzoeken. Onze fractie verwacht 
uiteraard dat, behalve dat zij het een en ander inventariseren, zij zeer zeker ook gaan 
ontwikkelen. Het zou ons bijzonder spijten als ze niet daartoe overgaan." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zullen we naar het laatste punt gaan?" 

De heer Rijsdorp: "Het laatste punt gaat erover of we met elkaar de opvatting delen dat de 
vaarverbinding tussen noordwest Overijssel en het Friese merengebied een rode draad - blauwe 
draad - zou moeten zijn in de gebiedsontwikkeling en daarmee de voorwaardelijke ruggengraat 
is voor de samenhangende gebiedsontwikkeling. Dat we daarmee concreet aan de stuurgroep 
vragen om een perspectief te schetsen of en wanneer, dat realiseerbaar is." 

De voorzitter: "Dank u wel. Was dat uw tweede termijn?" 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik zat even te zoeken naar het punt dat de WD -fractie heeft 
gezegd: we kunnen instemmen met het voorstel van GS, zoals dat er ligt. Op dit punt vindt u 
dat het onvoldoende past binnen de opdracht die er ligt in het conceptbesluit dat wij 
overhandigd hebben gekregen. Vindt u dat het onvolledig of onvoldoende is om op pad te gaan?" 

De heer Rijsdorp: "Ja, in die zin dat, zonder een inhoudelijke aanscherping, we zo meteen in 
een situatie kunnen verkeren waarin we een heel verhaal krijgen over allerlei andersoortige 
ontwikkelingen in die regio, zonder een expliciet antwoord op deze vraag. Dat is de reden 
waarom de PvdA en velen onder u vinden dat het belangrijk is dat we hier met elkaar 
formuleren wat we willen weten, opdat we daarover kunnen besluiten. Het antwoord is, ja." 

De heer Bogerd: "Maar ik zie in de opdracht die ligt binnen het voorstel van GS, een grotere 
ruimte dan de inperking die ik nu zie." 

De heer Rijsdorp: ""Dat is ook wat ik probeer duidelijk te maken. De opdracht is zodanig ruim dat 
je ook bepaalde onderwerpen niet hoeft te behandelen als stuurgroep. Ik zou wensen - dat komt 

s erg overeen met de bijdrage van de gedeputeerde zelf en wat voortkomt uit de gebiedsavonden 
j, - dat wij op dit onderwerp helderheid kunnen geven aan de omgeving. Dat is belangrijk. Het 

onderwerp vaarverbinding speelt al veel langer dan het randmeer. Het is belangrijk dat we 
) antwoord kunnen geven op de vraag of het wel of niet, in één keer of gefaseerd, haalbaar is om 
, een vaarverbinding te realiseren."' 

I De heer Bogerd: "Een punt waar ik u niet over gehoord heb is het punt; hoe ziet u de 
terugkoppeling naar de Staten van het project. In mijn bijdrage heb ik gezegd: het moet geen 

^ stroperig, langdurig traject worden waardoor de bewoners en gebruikers niet weten wat er 
eigenlijk gebeurd. Hoe ziet u die terugkoppeling?" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, de PvdA zou graag wensen dat wij in één keer de visie plus het 
antwoord op onze vragen terug krijgen, hier in de Staten. Dan nemen we dan een helder besluit 
over wel of niet doorgaan met dit proces." 
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De heer Bogerd: ""Voorzitter dan zou ik graag van GS daar een reactie op willen hebben."" 

De voorzitter: "Dank u wel. Het was de tweede termijn van de PvdA -fractie. Welke andere 
fractie wil in de tweede termijn het woord voeren? Of is hiermee voldoende gedebatteerd over 
de verschillende onderwerpen. Mijnheer Siepel, ga uw gang." 

De heer Siepel: "Voorzitter, mijn tweede termijn is niet bedoeld om te herhalen wat ik in de 
eerste termijn en bij de verschillende interrupties al naar voren heb kunnen brengen. Het is, 
denk ik, duidelijk dat mijn fractie het college graag nadere kaders mee wil geven. Kaders 
gericht op een ambitie die dingen mogelijk maakt. Ik heb begrepen dat de heer Bouma nog 
steeds met een amendement rondloopt dat nog niet is ingediend. Het lijkt mij wijs dat wij op 
een of andere wijze, ook het debat gehoord hebbende, met elkaar tot een nadere opdracht 
zouden kunnen komen. Voordat wij dat doen stelt mijn fractie het wel heel, heel, heel erg op 
prijs om de reactie van het college te horen. Zoals ik in mijn interruptie net al hebben betoogd, 
staat of valt het met de bereidheid van het college om deze opdracht met liefde van de Staten 
aan te nemen. Eén ding nog. U hebt mij, in de tweede termijn niet meer d.e mogelijkheid 
gegeven om de WD daarover te bevragen. Het is voor mij nog een volstrekt raadsel met welke 
opdracht de VVD het college het bos in wil sturen, ik kan er geen soep van koken. Dank u wel, 
voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties in de tweede termijn? Zijn we toe aan de 
reactie van de gedeputeerde? Daar stemt iedereen mee in. Ga uw gang." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u wel, voorzitter. Als ik de vijf punten langsloop dan kan ik 
zeggen dat het college de conclusie deelt dat voor een significante sociaaleconomische impuls 
een aanzienlijke versterking van de groenblauwe gebiedskwaliteiten, nodig is. Dat is ook 
uitdrukkelijk te voorschijn gekomen uit de bewonersavonden. Het tweede punt: is het alleen 
zinvol om door te gaan met de Zuyderzeerand als partners in de stuurgroep bereid zijn prioriteit 
te geven aan de groenblauwe ontwikkeling. Dat ligt voor de hand. Ook aansluitend op de 
bewonersavonden. Het is wel een wat autoritaire benadering, eerlijk gezegd. Het zou ook zo 
kunnen zijn dat vanuit andere partners ontwikkelingen voor de Zuyderzeerand worden 
aangedragen of suggesties voor ontwikkelingen worden aangedragen die de moeite van het 
overwegen waard zijn. Er zijn er een paar te noemen. Bijvoorbeeld als het gaat om de 
agrarische functie. Gelet op wat er gebeurd is op de avonden, ligt het voor de hand dat de 
zinvolheid vooral daar gezocht moet worden. Het derde punt. De gemeenschappelijke opvatting 
met betrekking tot welke groenblauwe gebiedskwaliteiten moeten worden nagestreefd, is 
eigenlijk het hoofdonderwerp van de toekomstige gebiedsagenda. Het is eerlijk gezegd in lijn 
met het collegevoorstel. De vierde volgt natuurlijk op twee en drie. Natuurlijk moet je een 
begin maken. Dan heb je het over een concreet liaalbare eerste stap. De vijfde kunnen wij ook 
delen omdat het geheel conform ons Omgevingsplan is. Ik kan dus positief reageren op deze vijf 
elementen. Er is nog nadrukkelijk gevraagd naar het commitment van de andere overheden. Dat 
commitment is inderdaad een absolute voorwaarde om hier mee verder te kunnen. Dat hoef ik 
eigenlijk niet uit te leggen. Er is wel een wat wonderlijk beeld ontstaan over het functioneren 
van de stuurgroep. De stuurgroep is eerlijk gezegd een vat vol enthousiasme. Men vindt het heel 
plezierig dat men elkaar gevonden heeft. Dat is een omwenteling ten opzichte van hoe het 

-c. ^ decennia lang was. De gemeenten stonden met hun ruggen naar elkaar. Ze hebben elkaar nu 

;,'..„„ gevonden. Ze zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van het gebied. Daar bestaat 
enthousiasme over. Het ontstaan van dat enthousiasme kan toegerekend worden aan de rol van 

ij»» i ' dit college. Niet uitsluitend maar we hebben er een belangrijke rol in gespeeld. Dat komt niet 
vanzelf. We hebben dat tot stand gebracht. Ik word een beetje naar van: wees enthousiast! Heb 
liefde! Dat raakt niet de werkelijklieid zoals die is. Als u het goedvindt begeef ik mij niet in dat 
type emotionele tegemoetkomingen. Ze zijn A. niet relevant en B. niet aan de orde. Dat was 
het, voorzitter." 

De voorzitter: "Daarmee hebben wij de tweede termijn afgerond."" 

De heer Bogerd: "Ik had nog een vraag gesteld over het tijdpad. Zeker nu ik het enthousiasme 
proef en voel. Uit het tijdpad moet het enthousiasme blijken. De uitleg die de heer Rijsdorp gaf 

mcxvi 



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

Bladnummer 

20 

namelijk: wij wachten op dit cadeau wat aangeboden wordt en op die termijn heeft u daar 
zicht op." 

Gedeputeerde Greiner: "Voorzitter, wat er zal gebeuren is het volgende. Op de avonden hebben 
de aanwezigen een enquête ingevuld. Alle resultaten en alle bevindingen van die avonden wordt 
op een rij gezet. De trends worden er uitgehaald. Ik heb er al een paar genoemd. Dat is de 
input voor de eerstvolgende vergadering. De conclusie daaruit zal, veronderstel ik, op dit 
moment zijn: laten wij ons vooral richten op de vaarverbinding. Wat is de uitvoerbaarheid en 
welke modaliteiten horen daarbij enzovoort. Dan is het bij bestuurlijk werk heel vaak zo dat er 
een onderzoek moet plaatsvinden. We gaan onderhandelen met het kennelijke 
onderzoeksbureau over een hanteerbare duur. We proberen die zoveel mogelijk terug te 
brengen. Een maand of twee ben je er echter wel mee kwijt. Zodra wij de uitslag van het 
onderzoek hebben, is dat het moment om bij u terug te keren." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan constateer ik dat de tweede termijn is afgerond. Het zou mijn 
voorstel zijn om over te gaan tot de stemmingen" 

De heer Siepel: "'Voorzitter, mag ik een voorstel van orde doen? Voordat u overgaat naar de 
stemmingen lijkt het mijn fractie raadzaam om nogmaals te schorsen voor beraad tussen de 
fracties." 

• 
De voorzitter: "Het is 21:30 uur. Hoelang hebt u nodig?"" 

De heer Siepel: '"20 minuten." 

De voorzitter: "Dat is veel. Stemt iedereen daarmee in? U moet namelijk instemmen met een 
ordevoorstel van 20 minuten." 

De heer Van Amerongen: "Waarom 20 minuten, voorzitter? 10 minuten lijken mij meer dan 
voldoende." 

ÜJ) 

De voorzitter: "Wij beginnen met 10 minuten en dan sonderen wij even of het haalbaar is. Om 
21:40 uur verzoek ik u weer aan tafel plaats te nemen." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De schorsing is aangevraagd door de heer Siepel en ik 
geef dus ook de heer Siepel van de ChristenUnie het woord." 

De heer Siepel: "Voorzitter, mijn bijdrage is beperkt op dit moment. Ik kan u meedelen dat de 
schorsing is gebruikt om een amendement voor te bereiden. Dat amendement is in het bezit van 
de heer Bouma. Dus als u het niet erg vindt zou ik u willen vragen om het woord aan de heer 
Bouma te geven." 

De voorzitter: "Ik zal dat in overweging nemen." 

De heer Siepel: "Stelt u het op prijs dat ik vast vertel wat er in het amendement staat? Moet ik 
het voorlezen?"' 

De voorzitter: "Als u het alvast voorleest dan helpt u de heer Bouma daar misschien mee." 

De heer Siepel: "lk kan het amendement ook alvast in concept aan u geven zodat u het voor 
kunt lezen." 

De voorzitter: "Geachte leden van Provinciale Staten ik heb een opdracht gekregen van de heer 
Siepel. Het betreft het ingediende amendement waar u in de pauze met zijn allen over overlegd 
heeft. Klopt het dat alle fracties aan dat overleg deelgenomen hebben? Daar ga ik maar even 
van uit. Niet zozeer of ze het amendement tekenen maar wel of ze deelgenomen hebben aan 
het overleg want dan volsta ik met een beperkte voorlezing. Het gaat dan alleen om de 
besluitpunten. Omdat ik aanneem dat de overwegingen en het oordeel al ruimschoots in het 
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debat aan de orde geweest zijn. Dit lijkt me omwille van de ti jd goed. U stelt na de 
overwegingen en het oordeel: Besluiten de beslispunten als volgt te formuleren: 1. Conform 
Statenvoorstel. 2. Het college te verzoeken om de stuurgroep Zuyderzeerand de mogelijke 
scenario's voor een vaarverbinding tussen noordwest Overijssel en Friesland via de 
Noordoostpolder inclusief de mogelijkheden tot fasering in kaart te laten brengen. 3. Het 
college te verzoeken om de stuurgroep Zuyderzeerand in beeld te laten brengen op welke wijze 
de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie een stevige impuls kunnen krijgen om zich 
proportioneel te ontwikkelen in de Zuyderzeerand. 4. Het college van Gedeputeerde Staten op 
te dragen -dan komen een aantal aandachtspunten -: =Voor de langetermijnvisie uit te gaan van 
de doelstelling om een aanzienlijke versterking van de groenblauwe gebiedskwaliteiten na te 
streven als drager voor ruimtelijke en sociaaleconomische ontwikkeling van de Zuyderzeerand. 
=ln de langetermijnvisie te expliciteren welke groenblauwe kwaliteiten wordt nagestreefd. =De 
langetermijnvisie door Provinciale Staten te laten vaststellen. =ln het kader van de dynamische 
gebiedsagenda actief de haalbaarheid van een relevante eerste stap te onderzoeken, niet per se 
groot in omvang maar wel groots in ambitie. =Provinciale Staten met regelmaat (minimaal één 
keer per halfjaar) te informeren over de voortgang. 

Dat zijn de beslispunten die u hier voorstelt. Heeft de heer Greiner behoefte om daarop te 
reageren? Het is gebruikelijk dat vanuit het college wordt aangegeven of wij afraden dan wel 
kunnen instemmen om dit amendement aan te nemen." 

De heer Bouma: "Voorzitter, mag ik het amendement nu indienen?" 

De voorzitter: "Door het voorlezen is het amendement in feite ingediend. Ik kan me voorstellen 
dat u er nog iets over wilt zeggen." 

De heer Bouma: "Ik kan mij herinneren dat een amendement de vorige keer is afgekeurd omdat 
er geen handtekening op stond. Ik wil u zeer verblijd meedelen dat ik in mijn handen een 
amendement heb dat namens alle fracties en door alle fracties ondertekend bij dezen wordt 
ingediend." 

De bode haalt het amendement op en overhandigt het aan de voorzitter. 

De voorzitter: "Dan vermoed ik dat ik het antwoord van de heer Greiner daardoor wel ken. Wilt 
u er verder nog iets over zeggen anders vraag ik de heer Greiner om erop te reageren." 

De heer Bouma: "Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van gedeputeerde Greiner." 

Gedeputeerde Greiner: "Van zulke momenten moet ik natuurlijk even genieten, voorzitter. Het 
amendement is mij eigenlijk welkom. Ik was nog altijd op zoek naar de duidelijkheid die 
hiermee gegeven wordt. Ik maak één opmerking. Bij beslispunt vier staat: het college van 
Gedeputeerde Staten op te dragen en dan komen de bekende punten. Ik versta dat als: op te 
dragen als inbreng in de stuurgroep. Want dat is de positie waarin wij feitelijk verkeren." 

De heer Bouma: "De eerste punten zijn zo geduid. Bij de bullits onder 4 zijn ook een aantal 
punten die wij gewoon aan GS vragen. Zoals regelmatig rapporteren. Over de strekking zullen 
wij het niet oneens zijn. Alles wat de stuurgroep daarin kan betekenen zal u duidelijk zijn. Het 

3 is alleen niet helemaal zoals u zegt." 

Gedeputeerde Greiner: "U hebt gelijk. Het punt om Provinciale Staten met regelmaat te 
) informeren is wel degelijk een opdracht. Zo versta ik dat ook. Als er staat, voor de 
j langetermijnvisie uit te gaan van de doelstelling om een aanzienlijke versterking van de 

groenblauwe gebiedskwaliteiten na te streven als drager voor ruimtelijke en sociaaleconomische 
ontwikkeling van de Zuyderzeerand, is dat een standpunt waarvan u wilt dat het college het 
inbrengt in de stuurgroep." 

De heer Bouma: "Ja, en onze centrale vraag is of het college met dit amendement volledig in 
kan stemmen en het uit gaat voeren." 

Gedeputeerde Greiner: "Met de gemaakte opmerking, zeker." 
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De voorzitter: "Dan breng ik het amendement nu in stemming in de veronderstelling dat u 
allemaal voor stemt. Ik vraag dus wie er tegen is? 
Stemming. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het met algemene stemmen aangenomen. 
Dan breng ik nu het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amerjdement, in 
stemming. 
Stemming. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen." 

8.Hoger Onderwijsontwikkeling Lelystad - Roy Heiner Academy (RHA) 
De voorzitter: "U hebt op uw tafel een nieuw besluit gevonden. Ik wijs u even op punt drie uit 
dat besluit want dat is de verandering ten opzichte van het vorige besluit. Er blijkt dat het om 
puur juridische redenen nodig is dat u, als Provinciale Staten onderdeel drie rond de 
geheimhouding, expliciet beslist. Dat heeft te maken met de wet Openbaarheid Van Bestuur. 
Als u dat als Staten niet vaststelt, heeft het onvoldoende juridische basis. Vandaar dat het is 
toegevoegd. Verder heeft het geen andere betekenis dan het eigenlijk altijd al heeft gehad. Het 
blijkt nodig te zijn om het goed vast te stellen en te markeren. Is er behoefte aan debat over 
dit voorstel? Ik begreep dat u het in de commissie al redelijk eens was met elkaar. Dat is niet 
het geval. Kan ik het dan in stemming brengen? Mag ik weten wie tegen dit voorstel is?" 

De heer Van Ravenzwaaij: "Ik ben niet tegen het voorstel, voorzitter maar ik denk dat het 
onderwerp te belangrijk is om met een hamerslag af te doen." 

De voorzitter: "Ik nodig u uit tot een debat dus u mag het woord voeren. Gaat u achter de 
katheder staan en houdt uw betoog" 

De heer Van Ravenzwaaij: "Ik denk dat dit onderwerp wel enige importantie heeft. Voorzitter, 
de SP -fractie heeft in commissieverband aangegeven dat het initiatief voor de realisatie van de 
Roy Heiner Academie in principe als een bijzonder waardevolle aanwinst voor de gemeente 
Lelystad en de provincie als geheel wordt ervaren. Hierover geen misverstand. Dat wordt door 
ons nog steeds onderschreven. Gelijktijdig is daar echter wel bij aangegeven dat dit niet wil 
zeggen dat er op onderdelen van dit initiatief bij ons geen twijfels bestaan. Twijfels die 
enerzijds te maken hebben met de, op termijn, blijvende toegankelijkheid van de opleiding 
voor studenten uit minder draagkrachtige milieus en de mogelijkheid van vermenging van 
bedrijfsmatige activiteiten in het onderwijs. Wellicht is het voor de gedeputeerde mogelijk om 
in het kader van de subsidieverlening van € 1.900.000, garanties te vragen over zowel de 
blijvende toegankelijkheid van de opleidingen voor studenten uit minder draagkrachtige milieus 
als het voorkomen van vermenging van bedrijfsmatige activiteiten in het onderwijs. Graag een 
reactie. Voorzitter, nogmaals waardering voor het initiatief en de mogelijkheden die dit voor de 
gemeente Lelystad en onze provincie biedt. Dank u wel." 

Mevrouw Kuijken: "De Roy Heiner Academie. Een mooi voorbeeld van creativiteit die door 
samenwerking in onze provincie zijn uitwerking kan krijgen. Meerdere onderwijsinstellingen die 
in gezamenlijkheid met team Heiner invulling geven aan mbo en hbo onderwijs. Resultaat 

^^s , hiervan: een opleiding die een doorgaande leerlijn stimuleert op het gebied van techniek en 
" , economie. De toevoeging van een zeilcomponent staat voor de extra's op het gebied van 

^ karaktervorming, met betrekking tot houding en mentaliteit in het benaderen van het werkveld. 
' j , ' Een plus dus na het afsluiten van de opleiding. Waar, anders dan in Flevoland, zou deze 

opleiding moeten komen? Het water is aanwezig en pionieren is de basis van deze provincie. De 
PvdA is van de inhoud van de opleiding gecharmeerd. Flevoland wordt qua onderwijs extra op 

" ~j^ de kaart gezet. Er worden verbindingen met het bedrijfsleven gecreëerd, wat een aanzuigende 
werking veroorzaakt. Hiswa laat dit al zien door naar Flevoland te willen komen. Het is positief 
dat de partners gezamenlijk een groot deel van het tekort invullen. Positief ook dat Windesheim 
de extra kosten van het dagonderwijs ten opzichte van duaal onderwijs voor haar eigen 

3 rekening neemt. Voorzitter, wij als PvdA steunen het voorstel zoals het voor ons ligt. Wij 
steunen de innovatieve kant, de samenwerking tussen de diverse partners, de verbinding met 

' ^ ^ het bedrijfsleven en de specifieke Flevolandse mogelijkheden die met dit voorstel benadrukt en 

4 ^ 
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naar voren gebracht worden. Flevoland bestaat niet alleen uit weidse polders en moderne 
architectuur maar heeft veel meer te bieden. Dank u, voorzitter." 

Mevrouw Luyer: "Voorzitter, het CDA vindt dit voorstel van een dergelijke importantie en belang 
dat wij daar een aantal woorden aan willen wijden. Misschien is een compliment ook wel op zijn 
plaats. Dit voorstel is namelijk in meerdere opzichten, innovatief. In dit voorstel wordt 
ongeveer alles waar de provincie voor staat en waar beleid en speerpunten voor worden 
gemaakt, nagestreefd. Namelijk sport, onderwijs en ondernemen. En dat in samenhang. Niet 
alleen het onderwijsaanbod wordt met het voorstel versterkt maar er zijn ook aanzienhjke 
maatschappelijke neveneffecten te verwachten. Gezien de betrokkenheid van diverse partijen, 
ondernemingen, bedrijfsleven, arbeidsmarkt, gebiedsontwikkeling et cetera. Ik moet de 
verleiding weerstaan om in te gaan op alle opbrengsten die dit voorstel beloofd. Vooral als het 
gaat om onderwijs. Ik denk dat het voorstel grotendeels voorziet in de vraag van de SP. Dat laat 
ik echter over aan de gedeputeerde. Eén van de aantrekkelijke kanten is dat het zowel voorziet 
in een aanbod van excellente leerlingen als ook het op de zwakkeren gerichte onderwijs et 
cetera. Dus nogmaals een compliment aan alle partijen voor dit bijzonder innovatieve voorstel. 
Wat betreft de financiering en de govemance. Het CDA vindt dat de strategische reserve een 
goede basis is voor de financiering. Er moet in Flevoland worden geïnvesteerd en daar zijn 
strategische reserves voor. Er is voorzien in cofinanciering door de gemeente Lelystad, ROC 
Amsterdam, Flevoland, platform beroepsonderwijs, beroep en bedrijf en dat allemaal in goede 
verhouding. Er is een businesscase uitgewerkt, er is een second opinion gevraagd en qua 
verantwoording volgt de Roy Heiner Academie de structuur van de govemance van de 
hogeschool Flevoland, waar het CDA al eerder haar vertrouwen over uitsprak. Kortom, het 
voorstel krijgt de steun van het CDA. Wij kunnen instemmen met de beslispunten 1, 2 en 3. 
Misschien moet ik toch even wijzen op een typefout of iets dergelijks. Er staat: Meeuwsen Ten 
Hoop. Dat moet waarschijnlijk zijn Meeuwsen Ten Hoopen & co. Dank u wel." 

De heer Van Ravenzwaaij: '"Voorzitter ik heb nog een vraag aan mevrouw Luyer. U verwees naar 
de SP. Bent u het met mij eens dat de opleiding te allen tijde ook toegankelijk moet zijn voor 
mensen die minder draagkrachtige zijn? Dat die garantie er gewoon moet zijn?" 

Mevrouw Luyer: "Nou, garantie. Maar het opleidingenaanbod voorziet ook voor die doelgroep. In 
principe ben ik het met u eens." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties die achter de katheder willen staan? Ga uw 
gang. De fractie van de VVD." 

De heer Van Amerongen: "Mijnheer de voorzitter. Zijn wij als Staten bereid om in 2010 een 
bedrag van ongeveer € 2.000.000 in te zetten voor de Roy Heiner Academie in Lelystad? Dat is 
de vraag die wij vanavond moeten beantwoorden. Als WD fractie zullen wij initiatieven om 
meer en beter onderwijs naar Flevoland te halen, positief benaderen. Zeker wanneer het om 
een casus gaat met doorlopende leerlijnen in combinatie met sport. Naast de verbreding en 
verankering van hoger onderwijs in Lelystad en de bevordering van excellentie een onderwijs in 
sport, kan in deze casus ook een meerwaarde gezien worden in de kustontwikkeling van 
Lelystad. Ervan uitgaande dat de raad van toezicht van Windesheim ook een positief besluit zal 
nemen ten aanzien van de Roy Heiner Academie, zijn wij nu als Provinciale Staten, aan zet. 
Onder verwijzing naar de meerwaarde die de academie heeft voor onze provincie, haar 
inwoners, onze jongeren en de economische ontwikkeling, zijn wij als VVD -fractie bereid om 
uit onze beperkte middelen € 2.000.000 beschikbaar te stellen voor deze Academie. Daarbij 

O j twee aanvullende opmerkingen. Wij gaan er als vanzelfsprekend van uit dat er een evaluatie zal 
" „ plaatsvinden van de wijze waarop de provinciale bijdrage wordt ingezet. Dat er ook 

gerapporteerd zal worden over wat er wordt bereikt met die bijdrage. Vanzelfsprekend willen 
wij het eenmalige karakter van deze bijdrage benadrukken. Dat alles brengt ons tot de 
opmerking dat wij in kunnen stemmen met de beslispunten zoals die genoemd zijn in het 

rAr-r-d statenvoorstel. Dank u wel." 

Mevrouw Roda: "Wij hebben in feite in de vorige Statenvergadering al heel uitgebreid met 
elkaar gesproken over de vestiging van volwaardig hbo onderwijs in onze provincie. Wij zien het 
voorstel dat nu voorligt eigenlijk als een aanvulling daarop. Het betreft economisch en 
technisch onderwijs, voltijds. Oorspronkelijk eigenlijk alleen voorzien in Almere. Maar nu door 
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dit concept ook in Lelystad. Wat wij mooi vinden aan het voorstel is dat het niet alleen maar 
gaat om hbo onderwijs. Het gaat ook om mbo onderwijs en dan in een combinatie zodat het 
leerlingen in staat stelt om door te stromen. Daarnaast is het ook npg zo dat het concept van de 
academie zo is dat er een combinatie wordt gemaakt met sport om te bevorderen dat een 
aantal vaardigheden en competenties van studenten worden ontwikkeld, die in het reguliere 
onderwijs wat minder aan de orde zullen komen. We hebben een klein vraagteken als het gaat 
om de beoogde effecten. In het bijzonder het tweede effect. Dat gaat over het feit dat de 
academie zou bijdragen aan de kustontwikkeling van de gemeente Lelystad. Die 
kustontwikkeling is in de gemeente Lelystad recentelijk op de lange baan geschoven. Onze 
vraag is dan ook eigenlijk: in hoeverre heeft dit nog consequenties voor de businesscase die is 
uitgewerkt? Ik zou het op prijs stellen als het college daar nog even op in zou kunnen gaan. 
Verder kunnen wij instemmen met de voorstellen die gedaan zijn als het gaat om de 
financiering." 

De heer Brouwer: "Voorzitter, net als de voorgaande sprekers wil ik hier nog even wat positieve 
woorden aan wijden. Het is in de commissie ook al gebeurd. Een bijzonder concept passend bij 
een moderne onderwijsvisie. Ik zal niet te veel in herhaling vervallen. Wel wil ik de woorden 
benadrukken van gedeputeerde Greiner dat wij deze kansen met beide handen moeten 
aangrijpen en dat het goed voor de stad is en goed voor de provincie is. Tijdens de 
commissievergadering zijn van onze kant de Olympische ambities niet genoemd. Zij mogen wel 
belicht worden. Dit voorstel past bij de bestuurlijke ambities van Flevoland. Wij leggen de lat 
graag hoog. Verder hebben wij eerder gesteld dat één van de basisvoorwaarden voor het 
excelleren op het gebied van sport een optimaal leef, woon en werkklimaat is. De opzet van de 
Roy Heiner Academie sluit hier prima bij aan. De visie past ook bij de visie die vanuit het 
ministerie van OC en W wordt uitgedragen. Namelijk meer talentontwikkeling en uitdagend 
onderwijs op maat. Gesteld wordt dat excelleren, presteren en specialiseren, waardevol is voor 
onze samenleving. Dat gebeurt nog te weinig. Door te weinig zelfdiscipline en zelfvertrouwen. 
Dat zijn juist de elementen waar de academie wat aan wil doen. Vraag blijft nog even of er een 
definitief GO besluit is van de initiatiefnemers. Misschien dat de gedeputeerde op dit moment 
daar nog wat nadere informatie over heeft. Dat was het wat onze fractie betreft. Dank u wel." 

De heer Bogerd: "Een stemverklaring, voorzitter. De SGP kan instemmen met dit voorstel. Alleen 
willen wij aantekening tegen de Olympische ambitie te zijn, die er direct aan gekoppeld is en 
wordt." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties? Dan zal ik het woord nog even aan de 
gedeputeerde geven zodat hij op een enkele vraag in kan gaan." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u wel, voorzitter. Laat ik eerst even melden dat vandaag de Raad 
van toezicht van VU/Windesheim - het hoogste orgaan binnen die organisatie - definitief heeft 
ingestemd met hogeschool Flevoland/Windesheim. Dat is belangrijk. Zij waren de laatste in de 
rij. Het gaat dus door! De vraag van de SP over blijvende toegankelijkheid. In het businessplan 
heeft u kunnen lezen dat er een bepaalde opvatting is over de selectie van studenten. Eigenlijk 
kiest men voor non selectie. Gaande de eerste periode moet duidelijk worden of men de 
competenties heeft of er over kan gaan beschikken in de loop van die periode. Men kiest er heel 
nadrukkelijk voor dat ook studenten met weinig financiële draagkracht toegang moeten kunnen 

j hebben. Voor dat doel wordt een fonds gevormd. Dat fonds heeft Windesheim al en dat wil ze 
, ook hiervoor openen. Dat fonds wordt gevoed door bijdragen uit het bedrijfsleven. Als het gaat 

om de tweede vraag van SP over de vermenging van tjedrijfsactiviteiten." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Voorzitter, mag ik een vraag stellen? De gedeputeerde doet het 
voorkomen en ik wil het graag van hem geloven dat er voor de toegankelijkheid een zak met 
geld is. Als de zak met geld leeg is gaat dan de deur dicht? Ik hoor hem graag zeggen dat de 
toegankelijkheid te allen tijde gewaarborgd is." 

Gedeputeerde Greiner: ""Dat kan ik niet, voorzitter. Laat ik daar gelijk maar duidelijk over zijn. 
Die bevoegdheid heb ik namelijk niet. Ik moet afgaan op wat het businessplan daarover stelt. 
Het businessplan is er heel concreet in. Er is een heel hoofdstuk over het systeem van 
zelfselectie, inclusief deze financiële opmerking. Mocht het fonds opgedroogd raken dan zal er 
op andere manieren naar invulling gezocht moeten worden. Dat ligt boven en buiten onze 
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macht. Meer kan ik er niet over zeggen behalve dan dat we het zullen volgen. Dat wel. Wat 
betreft de vrees van vermenging van onderwijsactiviteiten en bedrijfsactiviteiten kan ik kort 
zijn. Het is vanuit het ministerie van Onderwijs maar ook vanuit andere subsidiegevers een 
volstrekte eis dat er een 'Chinese muur' wordt geplaatst tussen die twee typen 
inkomstenstromen. De vraag van GroenLinks met betrekking tot de kustontwikkeling. De 
gemeente Lelystad heeft er inderdaad de rem op gezet, gelet op de marktomstandigheden. Dat 
heeft men voor een relatief korte periode, een paar jaar, willen doen. Eigenlijk bestaat de hoop 
dat de Roy Heiner Academie, waar een campus bijhoort, weer beweging op gang brengt. Dat het 
helpt. We weten natuurlijk ook wel dat de marktwerking daarin dominant is. Dat is de visie die 
men er op heeft. De ChristenUnie vraagt hoe Windesheim ten aanzien van de Roy Heiner 
Academie staat. Ik heb u al verteld dat er vandaag een besluit is genomen over het grote 
initiatief. Het besluit over de Roy Heiner Academie kan op het niveau van het college van 
bestuur worden genomen. Wat wij vroeger de directie noemden. Dat besluit wordt genomen op 
12 of 19 maart. Er zijn geen aanwijzingen dat, dat een negatief besluit zal zijn. Voor het 
overige dank ik graag voor de waarderende woorden."' 

De voorzitter: "'Dank u wel. Dan stel ik voor om over te gaan tot de stemming. Kan dat? Mag ik 
vragen wie voor dit voorstel stemt? 
Stemming. 
Voor stemmen: allen. 
Het voorstel is unaniem aangenomen." 

9.Sluiting 
De voorzitter: "lk dank u allen hartelijk voor uw inbreng en ik sluit deze vergadering." 
(22.21 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 25 maart 
2010. 

de griffier. de voorzitti 

— - Z T ^ 


