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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
S t a t e n g r i f f i e No tu len 

Registratienummer: 

1141078 

Notulen van de openbare afscheidsvergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op 24 maart 2011 om 16.00 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. BUek-de Jong (WD), de heren M.D.J. Witteman (PvdA), A.L. Greiner (CDA), leden van 
het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer 
N. Benedictus (WD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), de heren W.R. Bouma (CDA), F. 
Brouwer (CU), N. Demirbilek (SP), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C Goossens (PvdA), 
mevrouw M. Jonker-Waterlander (WD), de heer J. Kramer (WD), de dames N. de Lange (SP), M. 
Luyer (CDA), de heer W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. 
Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaalj (SP), mevrouw A.S.M. 
Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), R.J. Siepel (CU), J.N. Simonse (SGP), A.J. Steendijk 
(WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren A. Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. 
Taskin (PvdA), de dames C.P.M, de Waal (SP), Y. Weijand (WD), de heer J. van Wieren (CDA), 
mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: 
De heer M.F.A. van Diessen (WD), Ud van het college van Gedeputeerde Staten, de dames N. van 
Herwaarde-van Ravenzwaalj (SP), M.M.J.E Kuijken (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (WD), F.N.E.M. 
van Schoot (GL), D.G. Schutte (CU) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders, griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "HarteUjk welkom allemaal op deze vergadering van Provinciale Staten. Een 
afscheidsvergadering van Provinciale Staten van de provincie Flevoland op 24 maart. Een 
bijzonder welkom aan mevrouw Laura Meijer, dochter en kleinkinderen van Cees Meijer. Ik heb 
u nog niet ontdekt maar u bent er. HarteUjk welkom. Fijn dat u gekomen bent. We hebben 

__, berichten van verhindering ontvangen. Dat was niet helemaal te voorkomen omdat wij met de 
I" ^ data hebben moeten schuiven. De heer Schutte is niet aanwezig en ook de heer Van Schoot, 

mevrouw Kuijken, mevrouw van Herwaarden en de heer Bosma zijn er niet. Dan ga ik over tot 
het vaststellen van de agenda." 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Ik neem aan dat u akkoord kunt gaan met de agenda. Heeft er iemand behoefte 
om nieuwe punten op te voeren of moties aan te kondigen? Niet. Ik moet op mijn woorden 
passen want anders nodig ik u nog uit. Dan stellen wij hierbij de agenda vast." 

3. Mededelingen 
De voorzitter: "Wat betreft de mededelingen kan ik u zeggen dat de heer van Diessen er echt 
aankomt. Hij Is Iets later. Hij is onderweg. Hij zal zo ook bij ons aan tafel komen zitten. Andere 
mededeUngen zijn er niet te doen. Ook niet van uw kant? Dat is niet het geval." 
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4. Afscheid Statenleden 
De voorzitter: "Dan gaan wij nu over tot het afscheid van de niet herkozen Statenleden. Het is 
natuurUjk zo dat we eigenlijk met zijn allen van elkaar, In totaliteit, afscheid nemen. Dit Is het 
einde van deze Statenperiode. Deze Staten - zoals wij nu met elkaar In de kring zitten - hebben 
op dit moment hun laatste vergadering. In die zin nemen wij allemaal afscheid van de afgelopen 
periode. Vanavond worden volledig nieuwe Staten voor de provincie Flevoland geïnstalleerd. 
Deze vergadering heeft natuurlijk ook tot doel om u allen harteUjk te bedanken, in deze 
formele setting, voor het feit dat u al deze jaren uw Inzet hebt willen plegen door de 
vergaderingen bij te wonen, u voor te bereiden, de commissievergaderingen bij te wonen, uw 
onderzoek te doen waar u dat relevant achtte en uw Inbreng te leveren in het debat. Mee te 
bewegen en zo nodig tegen te bewegen, zoals wij met elkaar hebben afgesproken hoe dat spel 
moest worden gespeeld. Het Is ook pretrig om te zien dat er veel famlUeleden meegekomen zijn 
want het is natuurUjk toch zo dat eenieder van ons In de thulsomgeving, in de familiaire sfeer, 
dit heeft moeten doen. Dan zit je thuis wel eens achter die tafel en dan wil men eigenlijk veel 
Uever een spelletje 'Mens erger je niet' doen, maar dan ben j i j met ander 'ergeren' bezig. Je 
moet je onderzoek doen dus je moet weg of moet weer eens naar een vergadering. Als je 
kinderen hebt zeggen zij wel eens: moet dat nou? Wanneer zijn wij weer aan de beurt? Ik ken 
dat ook allemaal. Daarom Is het ook goed dat de famlUe ruim aanwezig is en ook de betrokken 
ambtenaren, die in deze omgeving hebben moeten meewerken. Het Is ook een situatie waarin 
je zegt: wat voor proces maak je nu door In die vier jaar. Je groeit er ook In als collecrief. Ik 
heb er zelf twee jaar van mogen meemaken. Maar ook in die twee jaar dat ik hier nu ben, heb 
ik gezien, als ik mijn eigen start van twee jaar geleden probeer op te pakken en kijk hoe we de 
laatste maanden met elkaar bezig waren, dat mensen steeds verder en meer Ingewerkt raken en 
ook de manier waarop wij het debat voeren en hoe het debat zich ontwikkelt en hoe wij tot 
besluitvorming komen, een proces is dat nu toch een vrij abrupt einde kent. Er is mij verteld 
dat bij de Installatie van de vorige Provinciale Staten er toen In de afscheidsvergadering 
afscheid genomen werd van een dertigtal Statenleden. Er is nu enige vooruitgang geboekt want 
wij nemen nu afscheid van 25 Statenleden. Prikt u mij niet op dat getal vast want tellen Is in 
deze ti jd een riskante bezigheid. Er is mij echter verzekerd dat het er 25 zijn. Ik ga straks 
proberen om van die 25 mensen daadwerkeUjk afscheid te nemen. Telt u vooral mee! Daarmee 
markeren wij natuurlijk het einde maar daarmee markeren wij tegeUjkertijd het vooruitkijken 
naar de toekomst. Maar dat gaan wij vanavond doen. Ik wil graag het woord geven aan Roelof 
Siepel die hier in zijn rol van vice voorzitter van Provinciale Staten met u terug gaat kijken op 
de afgelopen periode."" 

De heer Siepel: "Geachte dames en heren, waarde collega's, beste vrienden. Vandaag komt een 
einde aan de Statenperiode 2007-2011. Voor het merendeel van de aanwezigen in deze 
vergadering komt daarmee, voor dit moment, ook een eind aan het StatenUdmaatschap. Een 
hertelUng van de stemmen heeft ons samenzijn iets verlengd, maar nu is dan toch echt het 
moment gekomen waarop Ik namens hen, die vanavond opnieuw geïnstalleerd zullen worden, 
het woord zal richten tot degenen die nu moeten vertrekken. Ik zal daarbij kort terugblikken op 
de ti jd die achter ons Ugt. Ik doe dat aan de hand van een citaat van de Britse componist Simon 
May: 'Aan alles komt een einde, maar niets Is ooit voltooid'. Het is een toepasseUjk citaat voor 
het afscheid dat 25 leden van Provinciale Staten van Flevoland vandaag nemen, leder van u zal 
bij het afscheid zo zijn of haar eigen gedachten hebben. Dit afscheid was misschien uw eigen 
keuze, de keuze van uw partij of de keuze van de kiezer. Hoe het ook zi j , vandaag mag en moet 
u uw werk als Ud van Provinciale Staten van Flevoland neerleggen, in de wetenschap dat het 
bestuursorgaan Provinciale Staten van Flevoland over enkele uren in een nieuwe samenstelUng 
verder zal gaan. Voor u komt vandaag een einde aan het StatenUdmaatschap, maar Provinciale 
Staten gaan door. Flevoland is Immers niet af en er wacht nog veel werk voor de toekomst. Aan 
alles komt een eind, maar niets is ooit voltooid, zeker niet in Flevoland. Ik begon mijn bijdrage 
met waarde collega's, beste vrienden. Als collega's mochten wij met elkaar en ik met u, in de 

>, afgelopen vier jaar collegiaal samenwerken In een cultuur die Ik gerust als vriendschappeUjk 
-'J durf te benoemen. PoUtieke verschillen en uiteenlopende standpunten hebben het poUtleke 

ï^ l i i l kUmaat In Flevoland In de afgelopen vier jaar niet tot oververhitring gebracht. Wij zochten en 
.-™,̂^ vonden elkaar in het debat, met respect voor wederzijdse standpunten, waardering voor eikaars 

C l ) ) inzet en altijd gefocust op de ontwikkeUng van onze mooie provincie. Deze constructieve 
samenwerking was, zo is mijn stelUge overtuiging, mede mogeUjk dankzij de vele persoonUjke 
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contacten en ontmoetingen in de wandelgangen. Niet om vooraf zaken te regelen, maar wel om 
elkaar beter te leren kennen en vooral om elkaar te leren begrijpen. Als je zo de afgelopen vier 
jaar met elkaar de revue laat passeren dan is het eigenUjk ongeloofUjk wat we in die vier jaar 
samen hebben meegemaakt. Een kleine en absoluut niet complete greep uit mijn eigen 
geheugen begint met de geheime Statenvergadering rond het Oostvaarderswold maar ook het 
bezoek aan de Eerste Kamer, bezoeken van en uit Dmitrov, werkbezoeken aan Brussel, 
delegaties die bijeenkomsten van de AER Summerschool en de algemene vergadering van de 
CEMR bezochten, vertegenwoordiging in het IPO en de programmaraad van de Rekenkamer, 
bijeenkomsten van het RandstedeUjk Europees Forum en niet te vergeten alle workshops, 
werkbezoeken, expertmeetings, excursies, lezingen en trainingen en vergaderingen in Staten-, 
commissie- of fractieverband en als laatste van deze opsomming ook nog eens een finale met 
een hertelling van 42 stembureaus. Het was veel en Ik hoop dat we het er ook over eens zijn, 
aan het eind van deze vier jaar, dat het mooi en goed was. Met elkaar hebben we In de jaren 
die achter ons liggen veel gedaan en daarin ook veel bereikt. Ik reaUseer mij dat het gevaarUjk 
Is om bij dit afscheid lijstjes te maken, want die zullen voor iedereen anders zijn. Toch noem ik 
nog enkele onderwerpen die mij zijn bijgebleven: de belangrijke besluiten die we namen over 
de komst van Hoger Onderwijs, het Integraal Afspraken Kader Almere, Oostvaarderswold en de 
Jeugdzorg. Vult u dit Ujstje gerust aan met uw eigen voorbeelden. Wij hebben ons als Staten en 
als collectief, u met uw fracrie en in heel veel gevallen u persoonlijk, sterk gemaakt voor 
onderwerpen die belangrijk zijn voor de toekomst van Flevoland. Voor zover u er nog niet toe 
gekomen bent om thuis op te ruimen, zult u na uw vertrek vast nog aantekeningen, 
commissiebundels, verslagen, boeken of andere zichtbare herinneringen door uw handen laten 
gaan die u doen terugdenken aan hetgeen de afgelopen vier jaar is gebeurd. Als leden van 
Provinciale Staten van Flevoland in de zesde volledige zittingsperiode bent u overigens de 
laatste die het genoegen mag hebben om spullen, aan het eind, weg te gooien want de nieuwe 
Staten zullen voortaan alles digitaal doen en zij hebben straks dus niets meer weg te gooien. 
Zowel de vertrekkende als de blijvende Statenleden zullen daarom in het vervolg verstoken 
blijven van die dikke enveloppe die op vrijdagavond op de deurmat plofte, leder van ons moet 
zelf maar ervaren of hij/zi j deze traditie zal gaan missen. De nu afgelopen Statenperiode is ook 
een termijn die zich kenmerkt door verandering en ontwikkeling. Want ondanks het afscheid 
van 30 Statenleden, konden wij in 2007, 22 nieuwe Statenleden Installeren. Dat had te maken 
met het kleiner worden van de Staten. Daarmee werd een forse stap voorwaarts gemaakt In de 
ontwikkeling van het duaUsme in onze provincie. De beide Statenconferenties die wij in 2007 en 
2009 hebben gehouden, hebben daar zonder meer aan bijgedragen. Als collecrief waren wij 
bereid om te Investeren in onze eigen ontwikkeUng en dat, dat niet bleef bij goede bedoeUngen 
blijkt wel uit de beleidseffectmetingen, de pilot strategische sturing, de betrokkenheid van de 
Staten bij bijvoorbeeld de totstandkoming van de sportnota, cultuurnota en sociale agenda, of 
om heel wat anders te noemen, de introductie van interruptiemicrofoons of het uitzenden van 
onze vergaderingen vla Internet. Wat ook veranderde was de opstelling van Flevoland richring 
de rest van de wereld: we werden in de afgelopen periode meer zelfbewust, overtuigd van 
eigen kunnen, actief in de lobby op belangrijke beleidsdossiers en ambassadeurs van onze 
provincie. Samen met het college van Gedeputeerde Staten en onder leiding van onze nieuwe 
voorzitter Leen Verbeek hebben wij en heeft u, Flevoland daarmee meer en beter op de kaart 
gezet! Met de komst van een nieuwe CdK en een nieuwe griffier hebben wij in de afgelopen 
periode afscheid genomen van Michel Jager en Annet Doesburg. Ook van anderen moesten wij 
afscheid nemen omdat zij kozen voor een ander vervolg van hun poUtleke carrière of om andere 

; -:3 redenen stopten met het Statenwerk. Dit geldt ook voor de gedeputeerden Bos en Dijksma. In 
1;=.̂  het bijzonder wil ik hier srilstaan bij het afscheid van onze collega Cees Meijer. Cees overleed 
.., op 9 december 2009 en wordt door ons allen herinnerd als een politicus met passie voor natuur 

( 0 L | en miUeu. En naast een bevlogen politicus heb Ik Cees ook als een warm mens leren kennen, 
oprecht geïnteresseerd in anderen en bereid om hard te werken voor zijn ambities. Het is fijn 
dat zijn familie hier vandaag aanwezig kan zijn. Zonder Cees is het Statenwerk voortgegaan en 

I komen wij vandaag aan het einde van deze periode. Niets is ooit voltooid. Dit geldt voor 
Flevoland, maar ongetwijfeld ook voor uw persoonUjke ambities. Met uw bijdrage aan het 

J s J provinciaal bestuur van Flevoland heeft u bUjk gegeven van een grote maatschappeUjke 
betrokkenheid. U hebt uw t i jd, kennis en energie geïnvesteerd in een mooie toekomst voor onze 
provincie en de Inwoners van onze provincie. U hebt een rol gespeeld in een provincie op weg 
naar volwassenheid. Dit jaar viert Flevoland haar 25-jarig jubileum. Enkele decennia verder zult 
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u misschien uw kinderen of kleinkinderen kunnen vertellen dat u één van de pioniers was die In 
de opbouwfase van onze provincie bij mocht dragen aan een vitale samenleving, de prachtige 
steden en dorpen, het gevarieerde landschap en het uitstekende voorzieningenniveau dat we 
dan bereikt hebben. Voor deze bijdrage passen woorden van dank. Dank aan de vertrekkende 
Statenleden, maar evenzeer aan de kring van naasten die u op ontelbare avonden weer hebben 
zien vertrekken voor een vergadering, u niet aan konden spreken omdat u zich moest 
concentreren in het doorvorsen van stapels documentatie en misschien ook wel, met uw humeur 
om moesten gaan als het in de poUriek weer eens tegen zat. Daarom niet alleen dank aan de 
Statenleden maar ook dank aan allen hier aanwezig en thuis! Vandaag, geachte collega's, beste 
vrienden, afscheid nemen van Provinciale Staten betekent niet dat de provincie af is, maar ook 
niet dat uw bijdrage aan de ontwikkeling van Flevoland tot een einde gekomen Is. Met uw 
maatschappeUjke betrokkenheid zult u ook op andere plaatsen In onze samenleving een nieuwe 
plek vinden om een rol van betekenis spelen. De samenleving ontstaat niet In deze vergaderzaal 
maar in de straat waarin u woont, de vereniging of kerk waarin u actief bent, de plaats waar u 
werkt, de omgeving waarin u leeft. Met uw betrokkenheid, kennis en energie zult u daarom 
bulten deze vergaderzaal ongetwijfeld een nieuwe plaats vinden om uw bijdrage aan de 
toekomst van Flevoland te leveren. Daarom vanaf deze plaats niet alleen een harteUjk woord 
van dank, maar vooral ook een welgemeend tot ziens. Waar dan ook in Flevoland, het ga u 
goed! Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank je wel. Roelof Siepel. Dan wil ik nu graag het woord geven aan René van 
der Avoort die zowel in zijn rol als nestor als namens de vertrekkende Statenleden, zal 
spreken." 

De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. Dames en heren, collega's, vrienden, familie -
ik zie er velen - van harte welkom op deze bijzondere Statenvergadering. De 
afscheidsvergadering. Vandaag neemt u allen afscheid maar in het bijzonder is er een aantal dat 
definitief afscheid neemt van haar poUtleke zetel In het middenbestuur. Mooier kan ik het niet 
zeggen. Namens alle vertrekkende Statenleden mag ik hier het woord voeren. Het zijn er dit 
keer veel, maar liefst 25, die afscheid nemen. Een aantal verlaat de Staten op vrijwillige basis. 
Een aantal is niet herkozen door de verkiezingsuitslag van 2 maart jongstleden. Dat was voor 
een aantal partijen best spannend en toch wel een verrassende uitslag. Maar ja, dat is nu juist 
de bijzondere werking van onze democratie, die wij zeker in deze ti jd van onrust In de wereld, 
zo belangwekkend vinden. UiteindeUjk is het de kiezer die kiest en bepaald de kiezer daarmee 
het poUtleke landschap. Voor de vertrekkende Statenleden is het afscheid van een periode van 
actief zijn in het openbaar bestuur. Dat wordt gewaardeerd in onze samenleving. Ik wil u graag 
namens de vertrekkende Statenleden wat boodschappen meegeven. Je ziet door de vele 
contacten en respons van zowel burgers als organisaties op allerlei zaken die hier hebben 
gespeeld, dat men dat zeer waardeert. Wij hebben dat gezien bij een groot onderwerp als het 
Oostvaarderswold. Hoe een ieder daar ook over moge denken. Deze waardering geeft maar weer 
eens aan welke verantwoordelijkheid we hebben om namens de bevolking dit werk te mogen 
doen. Wij zien het ook als een hele gunst om op deze wijze een bijdrage te hebben geleverd 
aan de verdere ontwikkeUng en groei van het woon- en leefkUmaat van deze prachtige 
provincie, die alsmaar mooier wordt. Eenieder zal dit feit op zijn eigen manier beleven vanuit 
zijn eigen politieke visie en ideologie, maar gemeenschappeUjk hebben we allemaal hetzelfde 
doel: de ontwikkeUng van Flevoland verder stimuleren. De kiezer bUjkt dit ook te waarderen. 
Wij weten het niet zeker maar Ik zeg het toch maar. Immers, het opkomstpercentage van de 
verkiezingen van 2 maart Ugt nu boven de 50 % en dat lag vier jaar geleden nog duldeUjk daar 
onder. Een oproep aan de nieuwe Staten om vooral aan de weg te bUjven rimmeren! Voor een 
aantal Statenleden is het StatenUdmaatschap maar van korte duur geweest, maar één periode. 

„ De wereld verandert, de communicatie gaat sneller en het combineren van een baan en het 

71 lidmaatschap in het Openbaar bestuur is niet altijd gemakkeUjk. De verdere automatisering en 
C3=3 digitale verwerking van de stukken zullen bijdragen om het lidmaatschap efficiënter te kunnen 
Lj;— uitvoeren. Daar Ugt straks in de nieuwe Staten best een uitdaging. Met een nieuw 

Z^^P=EJ^ vergaderschema van één Statendag in de maand, een andere vergadertechniek, de uitreiking 
_^^^ van een I-Pad (Ik ben al jaloers), krijgen de Statenleden meer ruimte en ti jd voor, onder meer 
C j) werkbezoeken, overleg. Inspraak, hoorzittingen, onderzoeken et cetera. U kunt aan de slag. Dit 

draagt bij aan de zichtbaarheid van het middenbestuur. Dit bevordert het proces van duaUsering 
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en daar Uggen zeker nog nieuwe kansen. De griffie Is daar goed op voorbereid en zal de nieuwe 
Staten daarin begeleiden en ondersteunen. Zoals pp de provinciedag van 26 februari j l . bleek, 
zijn de burgers wel degelijk geïnteresseerd in wat de provincie doet. Ik heb het ook gehoord In 
den lande en op de televisie, dat men in andere provincies best achter zijn provincie staat. Het 
meepraten over stellingen was nog een stap te ver. Dat laten ze Uever over aan de politici in 
debatten, waar het eigenUjk ook thuishoort. Vijf jaar geleden waren er heel wat ambities 
vastgelegd in het nieuwe Omgevingsplan. Wij zijn er druk mee geweest. En er moesten keuzes 
gemaakt worden in het HoofdUjnenakkoord, dat nu vier jaar heeft gedraaid. Om het allemaal 
uit te kunnen voeren. Er is veel bereikt, maar er zijn ook teleurstelUngen door de economische 
crisis en de bezuinigingen. Er zijn zeker in de nieuwe Statenperiode volop kansen om toch de 
doelen, op termijn, te bereiken. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van luchthaven Lelystad en annex 
de groei van werkgelegenheid die wij daar willen. Het overleg met het Rijk over grote 
projecten, zoals de bereikbaarheid van Flevoland, bUjft een lange termijn proces met veel 
lobby en wij moeten er begrip voor kweken. Het gaat om veel geld. Uitvoering van grote 
Infrastructurele projecten duurt nu eenmaal jaren. Ik hoor al 12 jaar in de jaarUjkse 
beschouwingen dat de files van en naar Flevoland moeten worden opgelost. Het tracébesluit 
wordt eindelijk ondertekend. Dat Uet de staatssecretaris ons onlangs weten. Ook in 
samenwerking met andere provincies Uggen er kansen op succes. Als ik kijk naar het speerpunt 
IJmeer/Markermeer is er door de samenwerking met het Rijk en provincie Noord-Holland toch 
een visie neergelegd. Hiermee is de weerstand weggenomen en zijn partijen aan zet om met 
het ecologisch herstel, ruimteUjke ontwikkeling in dit gebied mogeUjk te maken, zoals de 
Schaalsprong Almere en de IJmeer verbinding. Indirect Is deze samenwerking belangrijk voor de 
economie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Ook in de nieuwe Staten zal het gaan over 
gebiedsgericht werken en veel Investeren in visies bedenken. De nieuwe Staten krijgen straks 
weer de keuze welke rol de provincie speelt op diverse projecten. Het resultaat zal zijn dat het 
project slaagt en dat er allerlei activiteiten mee in verband worden gebracht. Dat is het mooie 
van dit provinciale werk en dat moeten we koesteren en vooral voortzetten. Het op de kaart 
zetten van Flevoland in Den Haag en Brussel is al sterk verbeterd. De boodschap komt aan en 
wordt gehoord. De bestuursstijl Is verbeterd, maar wordt nog steeds kritisch beoordeeld. Daar 
Ugt een mooie taak voor de nieuwe Staten om aandacht aan te besteden. Uit de uitkomsten van 
de bestuurskrachtmeting kunnen we conclusies trekken voor verbeteringen. De rollen van de 
provincie zijn niet al te duidelijk en dat geeft ruls op de Ujn in de samenwerking. Wij horen de 
laatste rijd al kritiek vanuit de gemeenten met adviezen voor verbeteringen. Zelf heb ik mij 
hard gemaakt voor de oprichting van een Flevolandse werkgroep Europa, binnen de 
Randstadprovincies. Met een overgangsdossier draagt de werkgroep dit nu over aan de nieuwe 
Staten. Een ander belangrijk dossier is de jeugdzorg. In 2010 is de behoefte aan jeugdzorg 
gedaald. De trendbreuk om de jeugdzorg effectief en betaalbaar te houden is gelukt. Deze 
gunstige cijfers zijn het resultaat van beter samenwerken met de zorgketen, vooral met de 
gemeenten. Het zogenaamde Flevolandse model heeft gewerkt. In de volgende periode zullen 
er veel vragen over de jeugdzorg beantwoord moeten worden. Immers het Rijk wil de jeugdzorg 
bij de provincies weghalen. De gedeputeerde heeft laatst opgeroepen om zorgvuldig te zijn met 
de jeugdzorg. U ziet dat er in deze bruisende provincie genoeg te doen Is en het inlopen van de 
achterstand in voorzieningen bUjft een punt van aandacht. Dat moet verzilverd worden uit het 
Provinciefonds, vinden wi j . Mijnheer de voorzitter, graag wil ik de ambteUjke organisarie 
bedanken voor de ondersteuning van ons werk. Zij waren alrijd bereid om ons te helpen en van 
advies te dienen. Op alle niveaus was men steeds gemakkelijk benaderbaar en dat Is heel 
waardevol en prettig werken. Een speciaal woord van dank richt ik aan onze griffie met haar 
medewerkers. Er is veel veranderd in de afgelopen jaren met een andere vorm van debatteren 
en de plenaire Statenvergadering die te volgen is op Internet. Een nieuwe griffier aan het roer 
en een uitbreiding van personeel. Tenslotte, onlangs een positief besluit over het griffieplan 
met daarmee een volwaardige plek binnen Provinciale Staten. Dank voor al uw inzet en veel 
succes met de Invoering van het nieuwe vergadersysteem. Verder wil ik namens de 
vertrekkende Statenleden de catering erg bedankten voor het vele geduld en de service. Wat 
opviel bij de bediening waren altijd vroUjke gezichten en een resultaat van goede kwaUteit. 
Zelf ben ik nu al 12 jaar Ud van Provinciale Staten en wat mij opvalt, is dat wij hier in dit huis 
met respect voor eikaars mening het debat voeren. Tolerantie is vanzelfsprekend. Er Is alrijd op 

| , _J een nette manier samengewerkt en poUtiek bedreven met correct taalgebruik. Ook de open 
dialoog met de leden van Gedeputeerde Staten was zeer prettig. Het hield de Statenleden best 
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scherp en er werd, zeker de laatste jaren, behoorUjk door hen gestuurd. Deze cultuur moeten 
we in stand houden. Het heeft goed gewerkt, want er Is in 25 jaar veel gepresteerd en bereikt. 
Partijen hebben serieus naar eikaars standpunten geluisterd, waardoor er goede besluiten 
werden genomen. Misschien niet voor iedereen, maar toch! NatuurUjk ging het ook wel eens 
mis, maar dat was incidenteel. Mijnheer de voorzitter, ik adviseer, namens de vertrekkende 
Statenleden, om deze manier van politiek bedrijven in de nieuwe Staten vast te houden. Dank 
ook aan de leden van Gedeputeerde Staten voor de constructieve en prettige samenwerking. In 
het bijzonder dank aan onze voorzitter voor zijn inspanningen om zich zo snel mogelijk het 
'Flevoland gevoel' eigen te maken. Dank ook aan de collega Statenleden en de ruimte die julUe 
elkaar gaven om voor je standpunten uit te komen. JulUe namen de moeite om, daar waar je 
elkaar poUtiek kon vinden, ook te willen samenwerken. In de Informele momenten was er veel 
vriendschap en er is menig nachteUjk uurtje nog door gedebatteerd. Vanavond worden een 
aantal van jullie voor een volgende termijn geïnstalleerd. Neem deze adviezen van ons mee en 
we wensen julUe veel succes. Tot slot geef ik nog mee dat deze unieke provincie met een goede 
verdeUng In stedelijk en landeUjk gebied vooral in eenheid behouden moet blijven. Dat Is goed 
verwoord in het Flevoland volksUed. Laten wij daar vaker naar luisteren en zingt u het ook eens. 
Namens de vertrekkende Statenleden harteUjk dank en het allerbeste. Dank u wel voor uw 
aandacht." 

Applaus 

De voorzitter: "HarteUjk dank aan onze nestor, René van der Avoort. Goed gesproken. Wij gaan 
nu afscheid nemen van de vertrekkende Statenleden. Ik zal dat doen door hen één voor één toe 
te spreken. Blijft u vooral gewoon zitten. Dat lijkt me goed want het Is toch een hele rit, die 
wij met elkaar moeten maken, om 25 mensen kort toe te spreken. Maar als wij dat allemaal 
gedaan hebben en ik heb die mensen toegesproken dan zullen wij rondgaan om u de bloemen 
uit te reiken enzovoort. Pas daarna sluiten wij de vergadering. Zodat u niet te vroeg wegloopt. 
Wij maken de vergadering echt helemaal af. Algemeen inleidende woorden. Ik wil daarvoor 
aanhaken bij zowel woorden van Roelof Siepel als van René van der Avoort, daar waar het gaat 
over het proces dat wij met elkaar doorgemaakt hebben op het punt van de belangen van onze 
provincie. Daar waar het dossiers waren die lang niet altijd tot controverses in deze ring leidden 
als wel dat we met elkaar, collectief, sterk ervoeren: wij hebben het belang van Flevoland te 
behartigen. Daar zijn wij sterk in gegroeid. U hebt het ook kunnen horen in beide betogen. Er is 
een voorbeeld dat Ik graag naar voren wil halen. Dat Is onze strijd met betrekking tot het 
Provinciefonds. Dat doe ik niet voor niets. Morgen valt namelijk het finale besluit in het 
Kabinet. Morgen zullen wij weten wat het resultaat is van de inspanningen die wi j , met zijn 
allen, op dat punt hebben gepleegd. Het is heel illustratief voor hoe wi j , als Staten, op een 
dergeUjk dossier hebben gewerkt. Naast de enorme inzet van de gedeputeerden. Het is goed 
dat hier ook nog eens te markeren. Het is wel degeUjk zo dat de gedeputeerden in allerlei 
dossiers, maar ook in dit dossier, elke keer in de vuurlinie terechtkomen. In krachtvelden waar 
je mee te maken krijgt van belangen die behartigd moeten worden. Die inspanning is gepleegd. 
Ook de inspanning van betrokken ambtenaren. Maar vooral ook de inspanning van alle fracties In 
deze Staten. Ik heb elders ook al gememoreerd. Ik wil dat hier ook nog een keer doen, dat het 
voor ons heel goed merkbaar was, In het lobbywerk in Den Haag, dat fracties hun werk heel 
goed gedaan hadden. Want dat hoor je terug. Dat hoor je terug via ministeries, dat hoor je 
terug via Kamerleden. Het is eigenUjk ook een goede illustrarie van hoe een bestuurlijk proces, 

,̂ 5z=:3 naar mijn opvatring in ieder geval, in Provinciale Staten hoort te verlopen. Dat op het moment 

i=:rj dat het definitieve besluit valt, je elkaar allemaal recht in de ogen kunt kijken en kunt zeggen: 
ik ben ervan overtuigd dat wat wij hadden kunnen doen, wij hebben gedaan. En ik ben ervan 
overtuigd dat alle argumenten die in dit dossier een rol spelen, daadwerkelijk op tafel hebben 
gelegen en onontkoombaar gewogen moeten zijn op het moment dat, dat besluit genomen is. 
Dat hoeft niet alrijd te betekenen dat je tevreden of het eens bent met het besluit, maar 
collectief het goede gevoel kunnen hebben: we hebben gedaan wat we konden. Dat gevoel 
moeten wij nastreven bij alle dossiers die wij met elkaar behandelen. Wij kennen de 
argumenten, wij kennen de belangen, we hebben afgewogen en wij komen tot een oordeel. 
Laten wij kijken of ik morgen ook nog zo over dit dossier kan spreken want Ik ken de uitkomst, 
eerUjk gezegd, nog niet. Dat merken wij wel. Daarmee geef Ik ook iets aan over de rol die u 
niet kwijtraakt, vertrekkende Statenleden. Dat is de rol van het ambassadeur zijn van 
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Flevoland. Of u dat nu leuk vindt of niet. Door het feit dat u hier In deze kring gezeten hebt, 
hebt u uzelf onlosmakeUjk verbonden aan de ontwikkeUng van onze provincie. De ontwikkeUng 
van dit gebied. U hebt verantwoordelijkheid genomen, in deze periode, om daarin te acteren. U 
hebt de verantwoordelijkheid genomen om te debatteren. U hebt de verantwoordelijkheid 
genomen om te sturen. Door het feit dat u dat heeft gedaan, ontkomt u er niet aan dat u ook na 
uw vertrek wel degeUjk nog ambassadeur van Flevoland bent. Ik nodig u ook van harte uit om 
dat te blijven doen naar de mogeUjkheden die zich voordoen. Of naar de kansen die u 
tegenkomt. Om toch nog even te laten vallen dat het wel degeUjk van belang is dat... en dan 
komt daar natuurUjk een perfect verhaal uit. Ik verlang dat van u allen. Zo nodig, via uw 'oude' 
fracrie, spreek ik u erop aan. Maar ik ben er vrijwel zeker van, Ik heb tenminste geen andere 
gelulden gehoord, dat u ook meer dan bereid zult zijn om die rol te vervullen. Ik ga nu naar de 
afzonderUjke Statenleden en ik begin bij mevrouw Jonker- Waterlander. Mevrouw Jonker-
Waterlander, was lid van de commissie Samenleving. U staat algemeen bekend als attent met 
veel oog voor relaties en sfeer. Velen zullen zich u met name op het punt van de IJsselmeer 
ziekenhuizen herinneren. En niet te vergeten de jaarlijkse IPO bijeenkomsten, waar u ook altijd 
bij geweest bent. U bent eerste opvolger op de Ujst van de WD, dus we moeten even aankijken 
of dit nu daadwerkeUjk een afscheid Is of dat wij u snel weer terugzien. Maar uw bijdragen in 
de commissie Samenleving zijn door ons gewaardeerd dus laten wij er met zijn allen naar 
uitzien dat, dat het geval zal zijn. Ik ga naar Yolanda Weijand. U was opvolger van de heer van 
Amerongen en Ud van de commissie Samenleving. Eerst burgercommissieUd in de commissie 
Samenleving. U bent bekend als een echte ondernemer. We hebben daar in de pubUciteit wel 
iets van gezien. U staat bekend als een druk iemand, vasthoudend en met grote wilskracht. U 
hebt In de campagne, is mij verteld en heb ik gezien, uzelf zichtbaar gemaakt met uw 
voorkeursactie die u voor uzelf heeft georganiseerd. U begon net in vorm te komen tijdens de 
laatste twee commissievergaderingen. Helaas werden de extra zetels die u nodig had om op uw 
plek terug te keren, net niet gehaald. U bent echter tweede opvolger op de lijst van de WD dus 
het is nog wel spannend voor u. Als het allemaal loopt zoals sommigen denken dan sluit ik niet 
uit dat u toch weer in de fractie terugkeert. Ik ga naar mevrouw Netty van Stenus-van Basten. U 
was Ud van de commissie Samenleving. U gaf in 2007 het lidmaatschap van de algemene 
vergadering van het Waterschap op, om hier te mogen komen meedoen. Dat zegt Iets over uw 
morivatie en gedrevenheid om ook op de problematiek waar ik zojuist over sprak, een bijdrage 
te leveren. U hebt in de commissie Samenleving een grote betrokkenheid getoond bij de 
jongeren, jeugdzorg, speciaal onderwijs, onderwijs, sport. Dat siert u. Voor iemand die van 
zichzelf zegt dat de politiek haar vrijetijdsbesteding Is, komt u nu misschien in een periode 
waarin u veel t i jd overhoudt, maar uw energie en enthousiasme gaan we vast op andere plekken 
tegenkomen. Maar mogelijk dan als tegenspeler in het proces omdat er dan andere belangen te 
behartigen zijn. Wij zullen zien! Ik ga naar de heer Benedictus. U was Ud van de commissie 
Werk. Werk, werk en werk. Dat is belangrijk en daar heeft u zich ook voor Ingezet. Maar ook op 
het vlak van alternatieve energie heeft u de nodige bijdragen in de discussie geleverd. Met 
name m.b.t. zonne-energie zijn er bekende initiatieven van uw kant en pleidooien die menigeen 
bij zullen bUjven. Er werd mij verteld dat u vaak in de fractievergadering kwam met een 
polsbandje van het zwembad om. Ik weet niet of u hem nu nog om heeft. U hebt straks vast wat 
meer t i jd om te gaan zwemmen. Dat is overigens een handige hobby. Wij hebben samen ook 
dezelfde hobby als het gaat om zeilen op het water. Ik hoop u, misschien wel binnenkort, op 
het water tegen te komen. Mijn boot gaat deze week het water in. Ik weet niet wanneer die van 
u het water Ingaat. Hebt u al een datum, of niet?" 

De heer Benedictus: "Het moet nog gebeuren. Het zal begin augustus zijn." 

,<l i fN 

'11--̂  De voorzitter: "Ik ga naar Wim Noordegraaf. Wim, je was plaatsvervangend voorzitter van de 
commissie Werk. Iniriariefnemer van de OV-scouts. Dat heeft niets met scouring te maken maar 
wel met Openbaar vervoer. Jij was lid van de werkgroep uit de commissie Werk over 

.-T^^ strategische sturing. In die hoedanigheid was j i j nadrukkeUjk betrokken bij het concreet 
sizsiy vormgeven van het duaUsme waarin voor PS een eigenstandige rol Is weggelegd. Daar zijn 

i l r . r J belangrijke resultaten geboekt. Je bent Ud van de AER Summerschool delegarie. Wij verUezen 
^3^^ jou als StatenUd omdat j i j bent benoemd als voorzitter van de Nederlandse Jachtbouw 
î j) Industrie. Ook een watersporter. Veel succes met die nieuwe rol en ik hoop je daar nog eens te 

ontmoeten. Ik ga naar Toon Steendijk. Toon je was Ud van de commissie Ruimte. Wij hebben 
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samen recent nog een gastles gegeven op het Almere college in Dronten. Jij deed het vaker en 
j i j jureerde ook wel eens debatten op de scholen. Tijdens die laatste gastles heb ik je horen 
zeggen dat je wat meer rijd wilde hebben voor je hobby's. Hoewel poUriek tenslotte toch ook 
een hobby kan zijn? Maar ik heb begrepen, dat wist ik niet, dat je thuis een eigen smidse hebt 
waar je aan metaalbewerking doet. Dus gaan er straks prachtige smeedijzeren hekken de deur 
uit of anderszins. Nee? Graag hoor Ik daar nog eens wat meer over. Maar Ik heb begrepen dat er 
binnen de fracrie veel gebruikgemaakt werd van je goede pen. Je kunt goed schrijven. Een 
gewaardeerde kwaUteit. Ik weet vanuit mijn eigen verleden dat een fractie altijd enorme 
behoefte heeft aan een goede schrijver. Dus ik ben benieuwd wie jouw opvolger wordt. Ik ga 
over naar het CDA. Harma Nijhuis-Ovinge. Lid van de commissie Werk. Lid van de werkgroep uit 
de commissie Werk over strategische sturing. In die hoedanigheid ook betrokken bij het 
concreet vormgeven van het dualisme waarin voor PS een eigenstandige rol is weggelegd. 
Iniriariefnemer, samen met Frans van Schoot, van het succesvolle symposium over duurzame 
mobiUteit op 27 januari jongstleden. Je bent alrijd erg trouw geweest In je Statenwerk. Je was 
bereid om -als de fracrie dat nodig vond- je vakantie te onderbreken voor een 
Statenvergadering. Dat heb je daadwerkelijk gedaan. Alle waardering daarvoor. Jouke 
Posthumus. Lid van de commissie Bestuur. Een onderzoekend StatenUd waarvan velen denken 
dat er nog een extra periode nodig zou zijn om echt uit de verf te komen. Je nam namens de 
Staten ook deel aan de algemene vergadering van de CEMR (Council for European Municipalities 
and Regions). Je zat ook in de werkgroep vernieuwde werkvormen, waaraan je een goede 
bijdrage hebt geleverd. Het staat bulten kijf. Ik denk dat ledereen dat hier kan bevesrigen 
Jouke, dat je fantastisch werk hebt geleverd als voorzitter van de commissie onderzoek 
geloofsbrieven. Het was een lastige t i jd. De zaak moest goed geformuleerd worden en er moest 
veel overlegd worden. Er kwamen ook prima stukken uit. Samen met de andere commissieleden 
uiteraard maar wel onder jouw voorzitterschap. Je hebt het echt heel goed gedaan. Ben van het 
Erve. Jij was Ud van de commissie Samenleving en in de tweede periode van de commissie 
Werk. Een bestuurder die voor zijn StatenUdmaatschap ruim zijn sporen verdiend heeft in de 
maatschappij. Onder andere binnen de land- en tuinbouworganisaries. Ook tijdens zijn 
StatenUdmaatschap was Ben nog erg betrokken bij diverse organisaties. Een echt bestuurder. 
Goed In zijn netwerken. Daar kon de fractie dan ook uitstekend van profiteren. Naast de 
commissie Samenleving en Werk was je ook Ud van de commissie Ruimte. Roelof Oost. Nu Ud 
van de commissie Werk. In de jaren van zijn StatenUdmaatschap (in 2002 tussentijds benoemd 
doordat Dick van Hemmen burgemeester werd - er was nog geen dualisme dus gedeputeerde 
was ook Ud van de PS) is hij ook Ud geweest van RO, Bestuur en Samenleving. U bent bekend om 
uw korte spitsvondige interrupries. U hebt menig commissievoorzitter en portefeuillehouder 
met uw opmerkingen wakker geschud. Er Is mij verteld dat u bij de installatie in 2002 een echt 
Urker pak droeg maar toch toonde u zich een echte Flevolander door te verklaren dat na Noord-
Holland en Overijssel de gemeente Urk nu prima past in Flevoland en dat, dat wat u betreft ook 
zo zou moeten blijven. Dan delen wij samen die mening. U was verschillende keren deelnemer 
aan de AER Summerschool. U bent ook eerste opvolger op de lijst van het CDA, dus wie weet 
zien we u nog terug ondanks dat wij nu formeel afscheid nemen. Ik ga naar de PvdA. Cees 
Goossens. Cees, je bent zo gezegd een mastodont, een oude rot. Vroeger was het een eretitel 
en sommige gebruiken het nu om iemand te verguizen maar je bent al heel vroeg In dit werk 
begonnen. Je kent het klappen van de zweep. Je bent Ud geweest van vele commissies. Ik zie 
hier afkortingen staan die je nauwelijks meer tegen komt: ELPOO, WMW, Ruimte, Werk, 
Bestuur. In de periode 2003-2007 als voorzitter van de commissie Ruimte ook Ud van het 
presidium. Uw brede inzet typeert u. Ik denk dat, dat ook bij u past. U bent meteen in het gat 
gesprongen dat Wouter Rulfrok achterliet bij zijn vertrek. Bekend als een ervaren debater. Dat 
hebben wij ook mogen zien. U bracht de poUtleke scherpte in het debat in de commissie Werk 

111/ en in de Staten. Uw kennis en ervaring zullen wij zeker gaan missen na zo"n lange staat van 
......'Zs dienst. Ersan Taskin. Lid van de commissie Werk. Vooral actief op het onderwerp economische 

Zaken. Daarbij hebt u een acrieve rol gespeeld in de beleidseffectmering Startersbeleld. Ik 
" ^ ^ 1 , herinner mij nog, kort na mijn aantreden, dat wij samen de Turkse moskee bezochten in 
c^rrr' Almere. U vroeg regelmarig aandacht voor met name jongeren die minder makkeUjk toegang 
{ J r J hebben tot de arbeidsmarkt en voor de stageplaatsen. U gaf prikkels en Impulsen aan dat 
^ - ^ beleid. Naast uw StatenUdmaatschap was u ook Ud van het algemeen bestuur van de KvK. Wat 
^(Z3 qua kennis en Informatie maar vooral qua netwerk natuurlijk van belang is voor het Statenwerk. 

U wordt zeer gewaardeerd daarvoor. Marga Kuijken zal ik niet toespreken omdat zij niet 

.,,;̂  



D r , ^ w , »,• A-, •- c , r^»,« • A ... r. N o t u l e n 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Bladnummer 

9 

aanwezig is maar ook zij neemt afscheid. Tity Zeilstra-van der Meulen. Lid van de commissie 
Samenleving. Met een grote InhoudeUjke bijdrage aan kwaliteitsverbetering van de jeugdzorg. 
Daar hebt u zich mee geprofileerd. U hebt zich geprofileerd met uw betrokkenheid bij de 
kwetsbaren in de samenleving en u hebt zich daarvoor Ingezet. Ook heel aardig om te 
vermelden is dat u jureerde bij de provinciale voorrondes van het Nationaal jeugddebat. Weer 
een hele andere bezigheid maar wel betrokkenheid bij de jeugd. Dat werd dan ook zeer 
gewaardeerd. André Rijsdorp. Ja, André we gaan je, denk ik, missen. Jij was een markant 
Statenlid met een eigen inbreng en een eigen persoonlijkheid. Lid van de commissie Ruimte. In 
de laatste fase ook fractievoorzitter. Je was een bevlogen debater en presenteerde in de vorige 
periode het PvdA plan 'tweede jeugd voor Flevoland' en werd daarmee een belangrijke speler 
in het debat over het Oostvaarderswold. Je was een pleitbezorger voor windenergie. Je hebt 
veel geïnvesteerd in contacten met coalitiegenoten en opposirie fracties. Je was daarmee een 
binder. Niet alleen in de vergaderingen actief maar ook daarbuiten. Je hebt een actieve rol 
gespeeld in de beleidseffectmeting over natuurinclusief ontwerpen en de bescherming van 
akker- en weidevogels. Ook dat Is jouw bijdrage geweest. Hartelijk dank daarvoor. Ik ga naar de 
SP. Hier komen vier Statenleden niet meer terug. Dat is ten eerste Nuh Demirbilek. Je bent Ud 
geweest van de commissie Samenleving en later van de commissie Werk. U hebt zich binnen de 
commissie Werk ingezet voor kwaUteit en revltaUsering van bedrijventerreinen, 
startersproblematiek en OV. ik heb begrepen dat uw kracht in de commissie vooral lag in het 
aangeven van oplossingsrichtingen en minder in het verbale geweld. Dat is niet uw stijl. Maar 
wel oplossingsgericht vooruitkijken. Overigens is dit evenzo belangrijk binnen een fractie en 
binnen de Staten. HarteUjk dank daarvoor. Nathalie van Herwaarde- van Ravenzwaalj. Lid van 
de commissie Samenleving. Zij is niet aanwezig. Nynke de Lange. Lid van de commissie 
Samenleving. Door persoonlijke omstandigheden botsten de drive om het Statenwerk goed 
onder de knie te krijgen met het oppakken van een nieuwe studie door nieuw werk. Dat was een 
lastige combinatie maar toch heb je tot het laatst toe je rol als StatenUd vervuld. Dat hebben 
wij gezien en daar waarderen wij je voor. Wij wensen je veel succes met je verdere studie. 
Laat ons weten hoe het afloopt. Ine de Waal. Lid van de commissie Samenleving. Kwam uit de 
raad van Lelystad over naar de Staten en heeft daar binnen korte t i jd haar plekje gevonden In 
de commissie Samenleving, maar moest wel erg wennen aan de mores binnen het provinciehuis. 
Bijvoorbeeld 'handen schudden' vond je iets uit de vorige eeuw, begrijp ik. Maar ook dat wende 
snel. Hoewel het maar een korte rijd geweest Is, heb je, je StatenUdmaatschap zeer serieus 
opgepakt. Dat hebben wij gezien en daar waarderen wij je voor. Ik ga naar de Christenunie. Wij 
nemen van twee Statenleden afscheid. Kees Tadema. Lid van de commissie Werk. U hebt zich 
daar Ingezet voor OV en fietsers. Daar heb je, je mee gemarkeerd. Je was voorzitter van de 
programmaraad van de RandstedeUjke Rekenkamer. Ik heb begrepen dat je actief bUjft binnen 
de fractie van de Christenunie. Dat is niet waar? Het was mij doorgegeven dat, dat zo is. U nam 
namens de Christenunie deel aan het duurzaamheidsberaad poUtleke partijen dat in 2010 leidde 
tot het Burgerinitiatief 'Nederland krijgt nieuwe energie'. We hebben gezien dat je politiek 
gedreven bent geweest en dat je vanuit de christeUjke Invalshoek gezocht hebt naar de juiste 
antwoorden op de juiste onderwerpen en dat siert je. Daarmee zat je ook op de juiste plek in 
jouw fractie. Ik had Dick Schutte ook willen toespreken, maar hij zit In Jeruzalem. Dat is 
bekend. Het zijn activiteiten waar hij al lang mee bezig is en gezien de wijziging van de data 
was het hem niet mogeUjk om hier aanwezig te zijn. Dat is niet anders. Ik ga naar GroenLinks. 
We hadden natuurUjk met GroenLinks, daar Is al een paar keer over gesproken, de schok van 
het wegvallen van Cees Meijer. Voor ons allen een schok In de samenwerking. Wij hebben er op 
diverse plekken ook over gesproken, maar het moet ook voor de fractie in zon proces en in de 
samenwerking een enorme klap geweest zijn. De fractie heeft er hard en zichtbaar aan gewerkt 
om er op een goede manier mee om te gaan en er ook weer overheen te komen. Frans van 
Schoot is niet aanwezig. Ik zal hem niet toespreken. Maar Adilia, j i j bent er wel. Jij was Ud van 
de commissie Samenleving en je kwam destijds als nieuw StatenUd, zonder ervaring als 
volksvertegenwoordiger, meteen als fractievoorzitter in de Staten. Het is aan jouw kwaliteiten 
te danken dat je oorspronkelijk geweest bent, dat je bij jezelf gebleven bent, en dat eigenUjk 
niemand gemerkt heeft dat je die stap zomaar van het ene op het andere moment moest maken 
zonder voortraject. Je nam, met ons, deel aan de Matra uitwisseUng met Dmitrov. Je hebt op 
meerdere plekken, ik heb het zelf ook mogen vernemen, kunnen uitleggen wat daar de 

^ ^ bijzondere ervaring van was. De Inzet die je hebt gepleegd op de doelen die je als partij stelt, 
" zijn voor iedereen herkenbaar geweest en de standpunten die je Innam in de debatten waren 
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daardoor ook te volgen en begrijpeUjk. Het Is belangrijk In het debat dat je voert, ook als je het 
niet met elkaar eens bent. Daar ben je alrijd goed in geweest. Hartelijk dank daarvoor. Ik noem 
nu de vertrekkende burger commissieleden. Ik ga ze niet apart toespreken maar ik wil ze toch 
graag genoemd hebben hier in de vergadering. Frank Pels van GroenLinks, Lloyd Ferdinand van 
de Christenunie, Bert van der Vegte van de Christenunie, Jan Van Dijk van de Christenunie, 
Gelfske Dijkstra-Oostindie van de PvdD, Lidwien Venselaar van de PvdA. Ook jullie hartelijk 
bedankt voor jullie inzet. Nu zal het u misschien opgevallen zijn dat Ik twee Statenleden die 
gaan vertrekken, nog niet heb genoemd. Ik heb ze express bewaard tot het einde. Ik begin bij 
René van der Avoort. René mag Ik je vragen naar voren te komen? Misschien vA[ je even naast 
mij komen staan. René j i j bent StatenUd sinds 1999. Je zei het al: 12 jaar. Je was voorzitter van 
de commissie Bestuur en daarmee Ud van het presidium. Je hebt diverse commissies gedaan. 
Samenleving, Ruimte. Je bent een fervent Zanger en dat hebben we allemaal op meerdere 
plekken mogen ervaren. Ik ben zelf ook nog wel eens naar concerten van het ensemble geweest 
waarin je meezingt. Onder andere bij het afscheid van de vorige griffier hebben wij je in de 
foyer horen zingen. Je hebt drie keer Dmitrov bezocht. Je hebt naar aanleiding van deze 
bezoeken, in Flevoland fondsen geworven voor de aanschaf van een echoapparaat voor het 
ziekenhuis van Dmitrov. Dat apparaat funcrioneert daar nu daadwerkeUjk. In het laatste jaar 
van deze periode was je ook trekker van de Statenwerkgroep Europa, die de betrokkenheid van 
de Staten bij Europese thema's verder gestalte heeft gegeven. Je staat bekend als een echte 
levensgenieter en hebt er sinds kort ook je werk van gemaakt om ook anderen van het leven te 
laten genieten. Manager van een wellnesscentrum. Misschien moeten we daar allemaal maar 
eens naar toe. Je staat hier omdat je 12 jaar StatenUd bent geweest, René. Ik mag je melden 
dat het daarom hare Majesteit heeft behaagd jou te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. Daarmee willen zowel het koningshuis als wij je harteUjk bedanken voor je jarenlange 
inzet voor het Openbaar bestuur in Flevoland." 

Applaus 
De voorzitter spelt de versierselen op en overhandigt het afscheidscadeau. De griffier geeft 
bloemen. 

De voorzitter: "Tot slot Wobbe Bouma, mag ik u ook verzoeken naar voren te komen? Wobbe, u 
was lid van de commissie Ruimte. U staat bekend als een grote belangenbehartiger van de 
agrarische sector. Woordvoerder van Oostvaarderswold en dat hebben wij ook meermalen 
gemerkt in de pers. Volgens de fracrie kunt u goed de balans vinden tussen poUrieke relaties, 
algemeen belang en belangen van de individuele burgers. Dat is natuurUjk als poUticus een hele 
belangrijke vaardigheid. U hebt één periode meegemaakt als StatenUd, maar daarvoor heeft u 
zich negen jaar verdienstelijk gemaakt als raadsUd in de Noordoostpolder. Daarmee heeft ook u 
12 jaar In het Openbaar belang gediend, zoals dat zo mooi heet. Daarom heeft het hare 
Majesteit behaagd ook u te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wij willen u 
daarmee ook hartelijk danken voor uw inzet. Van harte gefeUciteerd." 

Applaus 
De voorzitter spelt de versierselen op een overhandigt het afscheidscadeau. De griffier geeft 
bloemen. 

De voorzitter: "Ik heb begrepen dat René van der Avoort nog even kort wil reageren. Ga je 
gang." 

'K.S 
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De heer Van der Avoort: "Dank u wel voorzitter dat Ik deze gelegenheid krijg. Ook namens 
Wobbe dank ik hare Majesteit voor deze prachtige waardering die wij opgespeld hebben 
gekregen. Ik vind het heel bijzonder. Ja, we hebben er ook heel veel t i jd aan besteed, al die 
jaren. Ik 12 jaar. Als je ziet hoeveel weekends. Het was niet elke zaterdag en zondag dat je 
ermee bezig was, maar je bent toch wel belast. In positieve zin. Ik heb het met ontzettend veel 

~ " ' plezier gedaan en ik zal het zeker missen. Ik wil graag, binnen de WD, nog veel meer doen. Ik 
;,r " ga me bezighouden met het op poten zetten van een senioren netwerk In Flevoland. Want je 
^̂ —^ wilt niet in een gat vallen. Je bent de poUriek gewend en het Is een ontzettend leuk vak. Ik 
,C3 wens iedereen, die dat straks gaat doen, heel veel plezier. Houdt het vooral lang vol want het is 

hartstikke leuk!" 
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De voorzitter: "Dank je wel. Ik zal nu rondgaan. Blijft u nog even zitten. Dan overhandigen wij 
de bloemen en het geschenk van de Staten - het bekende kunstwerk - aan de vertrekkende 
Statenleden. Daarna sluit Ik de vergadering en kunt u handen gaan schudden en napraten. Ik 
dank u vast voor uw aandacht.'" 

De voorzitter en de griffier delen de kunstwerken en bloemen uit aan de vertrekkende 
Statenleden. 

5. Sluiting 
De voorzitter: "Dames en heren, hiermee Is het officiële gedeelte van de vergadering beëindigd. 
Ik beëindig hiermee de vergadering en u kunt allen vri j , naargelang u wilt, mensen aanspreken 
en nog even napraten. Dank voor uw komst." (17.20 uur) 

Aldus vastgesteld In de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 27 april 2011. 


