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Aanwezig zijn:  
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (VVD), de heren J.M. Bos (PvdA), H. Dijksma (VVD), A.L. Greiner (CDA), 
leden van het college van 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.J.E. Boode-Groot 
Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (VVD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), B.G. van het 
Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), mevrouw M. Jonker-Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (VVD), de 
dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. de Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heer C. Meijer (GL), mevrouw 
H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaaij 
(SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk 
(VVD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (VVD), de heren D.G. Schutte (CU), A. Stuivenberg (SP), 
K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA).  
 
Afwezig: Mevrouw N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), de heren N. Demirbilek (SP), W.C. 
Noordegraaf (VVD), P.T.J. Pels (PvdA), W.R. Ruifrok (PvdA), T.H. van der Wal (SP). 
 
Voorzitter:  
De heer L. Verbeek (CdK)  
 
Griffier: 
De heer S. Jokhan, adjunct griffier. 
 
 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik wens u allen hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van 
Flevoland op 28 mei 2009. Het is goed u allen weer te zien. Ik heb via de griffie een afmelding 
ontvangen van de heer Pels, de heer Van der Wal, de heer Demirbilek, de heer Ruifrok. De heer 
Rijsdorp wil graag bloemen uitreiken bij de binnenkomst van de vierdaagse, vanavond. Hij loopt 
straks even weg uit de vergadering. Zijn er nog meer mensen die bloemen uitreiken aan hun 
kinderen? Dat is niet het geval. Dan leg ik de vergadering er niet voor stil. Wij zullen het zo 
proberen te sturen dat de stemmingen er omheen plaatsvinden. Zijn er bij de opening nog 
andere kwesties te melden die u graag aan de orde zou willen stellen? Dat is niet het geval." 
 
2.Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Bij agendapunt 6d is abusievelijk gemeld dat, dat een hamerstuk zou zijn. Het 
initiatiefvoorstel van het CDA kan natuurlijk geen hamerstuk zijn. Het wordt een agendapunt. 
Agendapunt 8: kandidaatstelling AER Zomerschool 2010 zou wel een hamerstuk moeten zijn. Wij 
stellen voor deze twee agendapunten op de agenda te verwisselen zodat we het 
initiatiefvoorstel in behandeling nemen bij de agendastukken." 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, ik neem aan dat agendapunt 6a na agendapunt 10 wordt 
behandeld." 
 
De voorzitter: "De griffier zegt dat, dat klopt. Als hij dat zegt, durf ik niet iets anders te 
zeggen. Zijn er nog anderen die iets willen zeggen over de agenda? U ziet een camera staan met 
een aantal mensen erbij. Ik wens hen hartelijk welkom. Zij maken een korte introductiefilm 
over wat er zoal gebeurt in ons provinciehuis. Dit ten behoeve van nieuwe medewerkers. Zet uw 
beste beentje voor zodat u goed op de film komt en zodat de medewerkers zo van u geporteerd 
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zijn dat ze hier willen werken. Dat is de bedoeling ervan. Na afloop van deze vergadering, zal 
een korte besloten vergadering plaatsvinden in verband met het vaststellen van de notulen van 
een besloten vergadering. Mag ik vragen of er behoefte is aan die besloten vergadering of 
kunnen wij het vaststellen van die notulen bij hamerslag doen? Is er iemand die er behoefte aan 
heeft om de besloten vergadering daadwerkelijk te houden omdat hij/zij iets wil zeggen over 
de notulen van die besloten vergadering? Dat is niet het geval. Dan wordt het straks aan het 
eind van deze vergadering pro forma behandeld. Ik zal dit doen door de vergadering besloten te 
verklaren en daarna te sluiten. Gaat u daarmee akkoord? Dat is het geval. De agenda wordt met 
inachtneming van de wijzigingen vastgesteld." 
 
3. Notulen van de openbare vergadering van 16 april 2009 
De voorzitter: "Er zijn geen voorstellen tot tekstwijzigingen binnengekomen. Dan zijn de 
notulen vastgesteld.” 
 
4. Mededelingen 
De voorzitter: "Er zijn ons geen mededelingen bekend. Zijn er fracties die hier kwesties aan de 
orde willen stellen? Dat is niet het geval." 
 
5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Is er iemand die hier het woord over wenst te voeren? Dat is niet het geval." 
 
6. Hamerstukken 
De voorzitter: "De hamerstukken zijn inclusief de kandidaatstelling AER Zomerschool 2010. 
b. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer. 
c. Voorstel nieuw Reglement 2009 voor de POCF 
d. Kandidaatstelling AER Zomerschool 2010 
Is het correct dat het hamerstukken zijn? Dan zijn zij, bij deze, allen vastgesteld." 
 
7. De 6e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland 
De voorzitter: "Is er iemand die hierover het woord wil voeren?" 
 
Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag twee aantekeningen laten maken omdat wij 
met de meeste punten kunnen instemmen. Het betreft het eerste punt: a. de aanvulling 
subsidie Natuur- en Milieu Flevoland. Wij hebben, zoals iedereen weet, bij de inhoudelijke 
bespreking van het punt al aangegeven dat we de doorgevoerde korting op de subsidie niet 
steunen en ook de daaruit voortvloeiende reorganisatie niet. Bij punt f. Dat gaat over de 
subsidie VNG congres, zouden wij graag willen aantekenen dat wij er zeker begrip voor hebben 
dat de provincie bijdraagt in de kosten voor dit congres omdat het erg veelgevraagd is van zes 
gemeenten om deze kosten te dragen. Wij zijn echter van mening dat de totale begroting voor 
het congres van € 600.000 erg hoog is. Wat ons betreft zou het wat soberder kunnen. Wij 
kunnen daarom de hoogte van de bijdrage niet ondersteunen. Wij hebben ook onze bedenkingen 
bij de voorgestelde dekking uit de post kansrijke initiatieven. Wij vragen ons af wat er zo 
kansrijk is aan dit initiatief." 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter allereerst onder letter e. Niet omdat wij niet sympathiek 
tegenover dit voorstel staan. Op grond van de beleidsregel wonen, zorg en welzijn en indachtig 
een eerder burgerinitiatief van de Blauwe Vogels, die een soortgelijk voorstel hadden, begrijpen 
wij niet dat nu wel aan huisvesting subsidie wordt verleend terwijl ons indertijd voorgehouden 
werd dat huisvesting niet subsidiabel is. Ik heb geprobeerd hier intern duidelijkheid over te 
krijgen. Dat is niet gelukt. Wellicht kan de gedeputeerde er iets over zeggen. Voor wat betreft 
punt f. willen wij ook aantekening omdat wij dit buitenproportioneel vinden. Mede in het licht 
dat op deze wijze Flevoland niet extra in de schijnwerpers komt te staan. In mijn arbeidzame 
leven heb ik meerdere malen dit soort congressen mogen bijwonen en ik heb niet de indruk dat 
wij hier veel winst uithalen. Dank u wel." 
 
De voorzitter: "Ik denk dat de gedeputeerde prima in staat is om antwoord te geven op uw 
vraag." 
 
Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. Een bijzondere vergelijking de Blauwe Vogels en de 
Stichting Enjoy-it. Het is bijna appels met peren vergelijken, mijnheer Stuivenberg. Ik zal toch 
proberen uw vraag te beantwoorden.  
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De stichting Blauwe Vogels was een initiatief dat nog in de initiatieffase was. We hebben 
daarbij niet gekeken naar de beleidsregel wonen, welzijn en zorg. Wij hebben gekeken of het in 
zijn totaliteit een haalbaar initiatief was. Het stond nog in de kinderschoenen. Er moest nog van 
meerdere partijen geld komen (gemeente Lelystad en andere financiers) om het hele project 
gefinancierd te krijgen. De subsidieaanvraag van de Stichting Enjoy-it past prima binnen de 
beleidsregel wonen, welzijn en zorg. In die zin hebben wij deze subsidie aan hen kunnen 
verlenen. Zo is er een mooi project voor deze jongeren en kan er een nieuwe logeervoorziening 
worden gerealiseerd. Niet alleen dankzij de subsidie van de provincie maar ook dankzij een 
aantal andere participanten." 
 
De voorzitter: "Dank u wel. Is het u zo duidelijk mijnheer Stuivenberg?" 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, op zichzelf ben ik wel blij met het antwoord. Ik heb toch de 
indruk dat het vergelijken van appels en peren niet helemaal correct is. Ik ben echter geen 
groenteman. Ook hier gaat het om huisvesting. Dat was bij de Blauwe Vogels ook zo. Weliswaar 
in een voorstadium en zonder duidelijke zekerheid. Er werd expliciet gezegd dat het over 
huisvesting ging en dat de provincie geen huisvesting subsidieert. Daar zie ik geen verschil met 
dit voorstel. Het wil niet zeggen dat wij ertegen zijn maar ik wil er toch de aantekening bij dat 
u wat dat betreft niet helemaal gelijk heeft." 
 
Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, ik probeerde wel de nuancering aan te brengen dat het 
initiatiefvoorstel van de Blauwe Vogels hier in zijn algemeenheid ter bespreking is geweest. 
Huisvesting is daarvan een onderdeel geweest. Ik heb het hier over een subsidieverzoek dat 
getoetst is aan de beleidsregel wonen, welzijn en zorg. In die zin zijn het appels en peren. Het 
is niet hetzelfde. Binnen deze beleidsregel past deze subsidieaanvraag." 
 
De voorzitter: "Ik begrijp uit uw inbreng dat u een kritische opmerking wilde maken maar niet 
geacht wordt tegen te stemmen. Zijn er nog andere Statenleden die bij dit agendapunt willen 
spreken? Niemand. Dan is daarmee de zesde wijziging van de begroting 2009 behandeld en ga ik 
over naar het initiatiefvoorstel van het CDA." 
 
8. Initiatiefvoorstel CDA 
De voorzitter: "Wie van het CDA mag ik hierover het woord geven? Ga uw gang mijnheer Van het 
Erve." 
 
De heer Van het Erve: "Mijnheer de voorzitter, om een compensatie voor de kiekendief 
problematiek in de steden Almere en Lelystad te vinden, heeft het CDA een initiatiefvoorstel 
voorgelegd aan de commissie Ruimte. Ik heb in de commissie Ruimte uitgebreid uitgelegd wat 
het voorstel inhoudt. De commissie Ruimte heeft over verschillende aspecten vragen gesteld. 
Die vragen waren inhoudelijk zowel van juridische als financiële aard. Ik heb die vragen op 
papier gezet en met de medewerkers hier in huis in categorieën ingedeeld waar wij onderzoek 
naar willen doen. Wat niet in de commissie is geweest en nieuw is in dit voorstel is dat we, 
vanuit de provinciale middelen van de Staten, een budget vragen om dit onderzoek te kunnen 
doen. Het is misschien goed om hier kort de inhoud van het voorstel aan te geven. Binnen het 
Agrarisch Natuurbeheer en het programmabeheer hier in de provincie om een aantal milieu- en 
natuurdoeleinden te realiseren, zou dit project ook kunnen worden ingebracht. Binnen de 
reguliere programma's loop je tegen drie aspecten aan. Ten eerste: als je compensatie zoekt, 
moet je een bepaald volume hebben. Meestal gaat agrarisch natuurbeheer in de vorm van 
akkerrandenbeheer of het beheer langs sloten en vaarten. Dat levert onvoldoende volume op. In 
dit voorstel geven wij aan dat wij willen proberen hectares in te brengen. Ten tweede: de duur 
van de contracten. In het huidige programma mogen de contracten niet langer dan zes jaar 
duren. Voor agrarisch natuurbeheer compensatie is zes jaar waarschijnlijk te kort. Daar is 
minimaal een tiental jaar voor nodig. Daarom stel ik in dit voorstel voor om er een cumulatief 
stelsel in te brengen. Dan ben je zeker dat er een bepaald volume komt om aan de compensatie 
te voldoen. Ten derde: binnen het huidige vergoedingenstelsel van het programma beheer zijn 
de vergoedingen voor de agrariërs niet toereikend om eraan mee te doen. Daarom wordt 
voorgesteld om te kijken of er binnen het programma beheer, met een aanvulling van de 
provincie, een vergoedingenstelsel gecreëerd kan worden dat zo is, dat het aantrekkelijk is voor 
agrariërs om eraan mee te doen. Dan komen de benodigde hectaren in de portefeuille. Dat zijn 
de drie aspecten. Aan al die aspecten zitten inhoudelijke maar ook juridische en financiële 
vraagtekens. 
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Wij willen graag dat die goed worden bekeken. Binnen de provincie is daarvoor menskracht 
aanwezig. Er moet ook externe expertise ingehuurd worden. De resultaten ervan kunnen ook 
voor andere beleidsdoeleinden van de provincie gebruikt worden. Dan hebben de resultaten niet 
alleen betrekking op dit voorstel maar kunnen zij geplaatst worden in een breder kader. Ik zou 
graag willen dat de Staten dit voorstel ondersteunen."  
 
De voorzitter: "Dat laatste kan ik mij heel goed voorstellen. In de werkwijze zal het zo zijn dat 
ik de andere fracties de gelegenheid geef hierop te reageren en eventueel vragen te stellen. 
Daarna krijgt u de gelegenheid om te reageren. We kijken of er daarna nog een slotronde nodig 
is en dan gaan we over tot de stemming. Ik kijk dan de gedeputeerden nog aan om te zien of zij 
nog iets toe willen voegen maar in principe verdedigt u het voorstel. Wie van de andere 
fracties?" 
 
1e termijn. 
 
De heer Geersing: "In de commissie hebben wij ook al aangegeven dat wij zeer positief staan 
tegenover het initiatiefvoorstel. Hiermee wordt de handschoen opgepakt in de discussie rondom 
het kiekendief foerageergebied en het zoekgebied, om met alternatieven te komen. Om 
alternatieve mogelijkheden uit te werken. Ik vind dat dit daar een goed voorbeeld van is. Het is 
duidelijk dat een aantal zaken uitgezocht moeten worden. Dat is puntsgewijs weergegeven. Ik 
zou nog twee zaken willen aankaarten. Dat is dat we ten aanzien van de wateropgave weten dat 
er intussen een aantal zaken anders loopt. In de huidige subsidieverordening natuur- en 
landschapsbeheer worden ook al ruimere mogelijkheden geboden. Dat neemt, denk ik, niet weg 
dat het initiatief ook voor andere gebieden in Flevoland interessant zou kunnen zijn. Ik denk dat 
het in de hele breedte een aanvulling is om te komen tot andere kiekendief foerageergebieden 
dan we in eerste instantie in gedachten hadden." 
 
De heer Meijer: "Voorzitter, dank u wel. Het is een goede zaak dat dit onderzoek wordt gedaan. 
Als dan duidelijk wordt hoe het probleem van de kiekendieffoerageergebieden opgelost kan 
worden, kan men er niet tegen zijn. Het is jammer dat het zo gelopen is gezien de eerdere 
democratische besluitvorming. Het zij zo. Wij willen volstaan met het noemen van twee dingen. 
Ten eerste hebben wij begrepen dat er regulier overleg is tussen de provincie, 
landschapsbeheer Flevoland en de grauwe kiekendiefgroep. Daar zit al veel informatie. Ik noem 
hierbij even het rapport van landschapsbeheer: rapportage optimalisering bermen 
middengebied. Daar staat veel informatie in. Ook veel informatie is te vinden in het eigen stuk 
van de provincie: overzicht kiekendiefopgave in en om de Oostvaardersplassen. Daar staat heel 
duidelijk in wat er allemaal zou moeten gaan gebeuren. Ik zou de Staten willen adviseren daar 
nog eens goed naar te kijken. In dat licht zouden we kunnen vragen, kijkende naar de € 25.000, 
of dat nodig is. Ook al omdat in de Voorjaarsnota 2009 staat dat er een ombuigingstaakstelling 
is van 10 procent op de onderzoeksbudgetten. Dat zou € 450.000 opleveren. Vervolgens gaan wij 
dan weer € 25.000 uitgegeven. Het lijkt mij dat, dat uitgelegd moet worden. Uiteraard zijn wij 
benieuwd wat het onderzoek daadwerkelijk oplevert. Dit gezien de grootte van het aantal 
hectaren. Het gaat om een suboptimaal gebied. Dat is ongeveer vier maal het gebied dat 
eigenlijk vereist is. Vereist is 170 ha. Maal vier is dat 700 à 800 ha die gezocht moeten worden 
binnen de provincie Flevoland. Ik ben heel benieuwd hoe het er straks uit komt te zien. Dank u 
wel." 
 
De voorzitter: "Dank u wel. Niet om de discussie aan te gaan maar wel om misverstanden te 
voorkomen. Er is een regulier onderzoeksbudget en de Staten hebben hun eigen 
onderzoeksbudget. Daar gaat dit voorstel over. Het gaat dus over verschillende budgetten. Laat 
daar geen misverstand over bestaan." 
 
De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. De VVD vindt het erg belangrijk dat bij de 
uitbreiding van de woningopgave in Almere en Lelystad, de kiekendiefopgave wordt vervuld. Dat 
kan niet helemaal in het Oostvaarderswold. Daarom moet het daarbuiten. Een van de 
mogelijkheden waarop het kan is agrarisch natuurbeheer. Daarbij stuiten we op het probleem 
van de contracten die niet voor langer dan zes jaar mogen worden afgesloten. De heer Van het 
Erve heeft dat toegelicht. Wij zijn voor het onderzoek. Na alle onderhandelingen, zullen er toch 
hectares overblijven die nog gezocht moeten worden. Als dat met agrarisch natuurbeheer kan 
worden ingevuld, is dat een prima zaak. Ik vind het belangrijk dat de heer Van het Erve heeft 
gezegd dat de expertise ook elders gebruikt kan worden.  
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Dat lijkt mij zinvol. Wat het bedrag uiteindelijk gaat worden, horen we wel. Wij zijn akkoord." 
 
De heer Rijsdorp: "De PvdA is groot voorstander van agrarisch natuurbeheer. In die zin kijken wij 
positief aan tegen het voorstel. Wij kijken ook positief aan tegen het feit dat het belangrijk is 
om duidelijkheid te krijgen in deze discussie. De indiener heeft hoge verwachtingen. Hij denkt 
dat het een oplossing kan zijn van het probleem. Zo ver ben ik nog niet. Ik hoop het met hem 
maar ik heb daar een aantal vragen bij. Vragen die door dit onderzoek duidelijk beantwoord 
zullen moeten worden. In die zin zijn wij positief. Wij zijn kritisch als het gaat om de vraag of 
het uiteindelijk wat gaat worden. Ik wil één vraag benoemen die in ieder geval van belang is bij 
de afweging. Er ligt ook een rendementsvraag ten opzichte van andere mogelijkheden om 
kiekendiefcompensatie te bieden. Ik denk dat het belangrijk is dat dit soort informatie naar 
boven komt. Wat krijg je nu eigenlijk voor een euro in agrarisch natuurbeheer of wat krijg je 
straks voor een euro als het Oostvaarderswold wordt vergroot tot de oorspronkelijke opgave van 
1950 ha." 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Evenals in de commissie Ruimte complimenteren 
wij het CDA met dit initiatiefvoorstel. Wij kunnen ons hier volledig achter scharen. Wij zien er 
duidelijk het belang van in. Wij hebben er geen behoefte aan om de besluiten verder aan te 
scherpen. Dank u wel." 
 
De voorzitter: "Mijnheer Van het Erve heeft u een reactie op de gemaakte opmerkingen?" 
 
De heer Van het Erve: "Ja kort, mijnheer de voorzitter. In ieder geval merk ik uit de reacties 
hier in de Staten en in de commissie, dat men positief staat tegenover ons initiatief. De heer 
Geersing heeft een paar vragen gesteld met betrekking tot de wateropgave en de ruimte die in 
het nieuwe programma beheer zit. Dat zal er met het onderzoek ongetwijfeld uitkomen. Binnen 
de wateropgave zal er ook naar gekeken worden. De heer Meijer heeft nog wat vragen over de 
financiën gesteld. Het gaat hier om geld uit het provinciale fonds. Het gaat om geld dat wij als 
Staten als onderzoeksbudget beschikbaar hebben. Ik heb me laten informeren en er zit 
voldoende in. Het kan dus gefinancierd worden. Hij heeft ook nog extra informatie aangereikt. 
Dat is altijd welkom. Ik zal zorgen dat ook de mensen die er hier in huis mee aan het werk gaan 
die informatie krijgen zodat zij er wat mee kunnen doen. Hij had ook nog een vraag over het 
benodigde aantal hectares. Daar kun je heel lang over discussiëren. Het ging in het plan met 
betrekking tot het Oostvaarderswold in eerste instantie om 170 ha. Dat is een vrij grote 
inspanning. Ik denk dat er nog meer mogelijkheden zijn. Niet alleen binnen het agrarisch 
natuurbeheer. Wij moeten alle mogelijkheden om de compensatie te bewerkstelligen, 
onderzoeken. Het is voor Lelystad en Almere van groot belang dat zij hun uitbreidingsplannen 
binnen de natuurbeschermingswet kunnen realiseren. Het is belangrijk dat dit voorstel op vrij 
korte termijn uitgevoerd kan worden. De hectares zijn moeilijk in te schatten. Het hangt van 
veel zaken af. Ik heb er vertrouwen in dat, als de vergoeding adequaat is en de mensen er 
structureel op kunnen rekenen, het zal lukken. De VVD was het helemaal met het voorstel eens. 
Zij heeft ook steeds aangegeven dat we creatief zullen moeten zijn om hectares te vinden 
waarmee de compensatie kan worden gerealiseerd. Ik denk er met dit voorstel invulling aan te 
kunnen geven. De PvdA is blij dat de discussie hiermee op gang komt. Dat is ook goed. Ik heb 
gemerkt dat de communicatie in het gebied niet altijd goed is gegaan. Dit initiatiefvoorstel zal, 
denk ik, goed vallen in het gebied. Men is al bezig een natuurvereniging op te richten om de 
benodigde certificaten te kunnen krijgen om de gelden op een verantwoorde manier te kunnen 
besteden. Het is voor de provincie ook erg belangrijk dat zij er collectief aan mee willen 
werken. Het rendement van het één of het ander blijft altijd een keuzevraagstuk. Ook voor de 
provincie. Wat is van belang. Ik heb me goed uit laten leggen dat het van heel groot belang voor 
de twee grote steden is. Als je dan spreekt over de financiën dan moet dat in dit kader lukken. 
Dan moet je het wel in dat kader zien. Als je alleen vanuit het vergoedingssysteem gaat kijken 
van het programma beheer, dan kom je er niet. Kijk je vanuit het perspectief van de twee grote 
steden dan zijn er, volgens mij, financiële mogelijkheden genoeg. De SP heeft haar instemming 
verklaard. Daar zijn we heel dankbaar voor. Ik denk dat ik daarmee de vragen beantwoord heb, 
mijnheer de voorzitter." 
 
Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, dank u wel. Het is heel plezierig om te zien dat dit onderwerp 
een breed draagvlak heeft in de Staten. Ik vind het ook prachtig dat er uit het 
onderzoeksbudget van de Staten nu extra gelden beschikbaar worden gesteld aan iets waar het 
primair voor bedoeld is namelijk: het Oostvaarderswold en het agrarisch natuurbeheer. 
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Dat is voor de toekomst. Dit onderwerp moet eerst worden uitgewerkt. Vooral waar het gaat om 
meerjarige contracten. Dat is echt van belang. Als de Tweede Kamer, die vandaag spreekt over 
de besteding van de extra gelden voor verbreding van de landbouw in alle provincies 
(akkervogels, agrarisch natuurbeheer en weidevogels), dat besluit dan moeten de Staten, als zij 
het onderzoek in beeld hebben, nog eens goed kijken of ze het zelf moeten financieren of dat 
er al extra middelen op de plank liggen. Een tweede opmerking die ik erbij zou willen maken is 
dat als je kijkt naar de kiekendiefopgave in het Oostvaarderswold maar ook naar een gedeelte 
dat er misschien buiten plaats moet vinden, dit een directe relatie heeft met de financiering 
van de steden Almere en Lelystad. Zij staan daarvoor aan de lat. Als de stedelijke ontwikkeling 
op termijn geschiedt, hoeft de taakstelling ook pas op termijn, voor of met de financier, 
gerealiseerd te worden. Nogmaals, prachtig zo’n initiatief! We pakken het onderwerp op. We 
zullen het in de omgeving breed in beeld brengen."  
 
De voorzitter: "Ik heb eigenlijk geen tegenstanders gehoord. Maar ik zie dat er behoefte is aan 
een tweede termijn.” 
 
2e termijn 
 
De heer Meijer: "Ja voorzitter, één enkele opmerking. Het gaat, als ik het goed begrepen heb, 
niet om de 170 hectaren maar om een sub optimaal gebied dat gezocht moet worden. Dan is het 
meestal maal 4. Dan gaat het om 700 à 800 hectaren. Ik heb mij laten vertellen dat de 
vergoeding voor één hectare ongeveer € 2.500 bedraagt. Dan is de rekensom niet zo moeilijk te 
maken. Het zal dan om heel veel geld gaan als al die hectaren worden gevonden. Dat wilde ik 
nog meegeven." 
 
De voorzitter: "Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die opmerkingen willen plaatsen. Dat is 
niet het geval. 
 
Stemming initiatiefvoorstel CDA. 
Mag ik dan weten wie tegen dit initiatiefvoorstel over agrarisch natuurbeheer van het CDA 
stemt? Er stemt niemand tegen dan is bij algemene stemmen het voorstel aangenomen. 
Gefeliciteerd met uw initiatief. We wachten met belangstelling de uitkomsten af. Dan ga ik over 
naar agendapunt 9." 
 
9. Aandelenverkoop NUON 
De voorzitter: "Wie van u wenst hierover het woord voeren?" 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Bij behandeling van het voorstel tot vervreemding 
van de aandelen Essent tijdens de PS vergadering van 11 mei jongstleden zijn wij als SP fractie 
uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten die hiermee samenhangen. Wellicht voor 
sommige fracties, maar zeker voor u als voorzitter, was onze inbreng iets aan de lange kant. 
Vandaar dat de inbreng over het voorstel tot vervreemding van de aandelen NUON, 
aanmerkelijk korter zal zijn. Uiteraard zal het u niet bevreemden dat wij als fractie van de SP 
ook dit keer bedenkingen hebben over vervreemding van de aandelen NUON. Onze bedenkingen 
hebben we, evenals op 11 mei jongstleden, ingestoken langs de lijn van informatievoorziening, 
splitsingswet, omvang van het aandelenpakket, schaalgrootte van NUON versus de Europese 
marktpartijen, duurzaamheid van het energieconcern Vattenfall en de financiële consequenties 
voor de mensen in Flevoland. Voorzitter, zoals aangegeven, zullen we nu niet opnieuw 
uitgebreid op onze bedenkingen ingaan. Wat dat betreft leren ook wij, als SP fractie, snel. 
Gelijk hebben betekent nog niet dat je ook gelijk krijgt. Het was voor ons dan ook een 
openbaring dat geen van de collegepartijen echt inhoudelijk op onze argumentatie inging en er 
alleen een reactie van de PvdA richting SP kwam alsof ze door de hond of de kat gebeten 
waren. Evenals bij de vervreemding van de aandelen Essent zal ook nu wel weer tot het laatst 
toe worden volgehouden dat er geen titel of jota aan het contract gewijzigd kan worden, maar 
op het allerlaatste moment wordt dit wel door de aspirant koper gedaan zodat vervreemding 
mogelijk wordt gemaakt. Nieuwe feiten spelen bij de collegepartijen geen enkele rol. 
Getriggerd door de kortzichtige financiële voordelen worden op termijn de inwoners van 
Flevoland de dupe en kunnen zij, vroeg of laat, de rekening betalen. Reden waarom wij, als SP 
fractie, samen met de fractie van GroenLinks en de PvdD een motie indienen met de strekking 
dat Gedeputeerde Staten worden opgeroepen af te zien van het voorgenomen besluit tot 
vervreemding van de Flevolandse aandelen in NUON. Dank u wel." 
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De bode haalt de motie op en overhandigt hem aan de voorzitter. 
 
De voorzitter: "Ik ben onder de indruk van mijn invloed op u. De motie kan worden 
vermenigvuldigd en verspreid. Kunnen wij doorgaan met de behandeling of wenst u te schorsen 
tot iedereen de motie voor zich heeft? Ik zie mensen nee schudden. Kunnen wij doorgaan met 
de behandeling? Dat is het geval." 
 
Mevrouw Roda: "Ruim twee weken geleden bespraken wij in deze zaal de voorgenomen verkoop 
van de aandelen van onze provincie in het energiebedrijf Essent. Ik heb toen uitgebreid 
toegelicht waarom mijn fractie het college aanbeveelt om af te zien van dit voornemen. Het zal 
u niet verbazen dat wij dit vandaag wederom zullen doen. Wij hebben daarvoor een vijftal 
argumenten. Voor ons is energie en nutsvoorziening. Het is een basisvoorziening. Wij vinden het 
van groot belang dat een dergelijke voorziening in handen is van de overheid. Wij zien er weinig 
in om levering van energie in handen te geven van een bedrijf waarin geen meerderheidsbelang 
van Nederlandse overheden is. Het belang van de Flevolandse burger bij deze transactie is voor 
ons niet aangetoond. Het argument dat schaalvergroting leidt tot scherpere prijzen, heeft zich 
in de praktijk niet bewezen. Na verkoop van ons aandeel in de winst van het bedrijf, zal de 
winst van het bedrijf niet meer ten goede komen aan de inwoners van Flevoland maar aan de 
inwoners van Zweden. Als GroenLinks zijn wij, dat zal u bekend zijn, groot voorstander van 
Europese samenwerking en onderlinge solidariteit. Die vullen wij echter liever op een andere 
manier in. Zolang er nog te veel onduidelijkheid is over de uitvoering en uitwerking van de 
splitsingswet in Europa, vinden wij dat er geen besluiten genomen moeten worden waarvan we 
de gevolgen eigenlijk niet kunnen overzien. Dan wil ik ook nog iets zeggen over de 
overnamepartij. Op het eerste gezicht lijkt Vattenfall een heel keurig Zweeds staatsbedrijf. 
Nader onderzoek leert dat ook bij dit bedrijf het nodige loos is. In het oosten van Duitsland 
heeft het bedrijf enorme schade aangericht aan landschap en woongemeenschappen door op 
grote schaal bruinkool te winnen. Er zijn letterlijk hele dorpen van de aardbodem verdwenen 
om plaats te maken voor afzichtelijke mijnkraters. In onze ogen is kernenergie, met de huidige 
techniek, geen duurzame energiebron. Vattenfall is een warm voorstander van kernenergie en 
exploiteert diverse kerncentrales. In 2007 is de kerncentrale Krümmel bij Hamburg tijdelijk 
buiten werking gesteld toen een brand een aaneenschakeling van storingen teweegbracht. 
Precies op diezelfde dag ontstond er kortsluiting in de kerncentrale in Sleeswijk-Holstein in 
Brunsbüttel vlakbij de Nederlandse grens. Deze moest daardoor dagenlang van het net. In beide 
gevallen kwam Vattenfall Europa, dat is de Duitse divisie van het Zweedse bedrijf, pas in een 
zeer laat stadium met informatie naar buiten. Bovendien bleek deze informatie in eerste 
instantie ook nog onvolledig te zijn. Die gebrekkige voorlichting kwam Vattenfall op zeer zware 
kritiek te staan. De Duitse minister van milieu sprak van een rampzalig voorlichtingsbeleid. Het 
betekende kolossale imagoschade voor de Duitse kernenergiesector. Bondskanselier Merkel 
noemde de late opheldering van Vattenfall onacceptabel. Zij zei weinig begrip op te kunnen 
brengen voor het handelen van het concern. Enkele topmannen van het bedrijf moesten 
uiteindelijk opstappen. Voorzitter, aan dit bedrijf gaan wij nu onze energievoorziening 
verkopen. Tenslotte zou ik graag van het college willen weten of zij kan garanderen dat er 
inmiddels geen wijzigingen zijn in de zogenaamde termsheet waarin is vastgelegd dat in eerste 
instantie 49 en later tenminste 80 procent van de aandelen moet overgaan naar de nieuwe 
eigenaar. De recente ervaringen met Essent in het achterhoofd hebbend, waar tijdens de 
besluitvorming voorwaarden zijn aangepast, lijkt het ons belangrijk om zeker te weten dat we 
nog praten over hetzelfde voorstel als het voorstel dat we op papier van het college hebben 
ontvangen." 
 
De heer Posthumus: "Voorzitter, de heer Stuivenberg van de SP refereerde in zijn bijdrage al 
aan de Statenvergadering van 11 mei waarin we hebben gesproken over verkoop van de 
aandelen Essent. We hebben daarbij een aantal overwegingen aangegeven en we hebben 
daarbij gewezen op ons bescheiden aandelenpakket, wat ook geldt voor NUON, in het licht van 
eventuele risico's van verdere deelname aan de commerciële tak van het bedrijf. We hebben 
ook gewezen op de rol van de overheid als netwerkbeheerder, wetgever en toezichthouder. Op 
basis van deze overwegingen kunnen wij ook nu instemmen met het vervreemden van de 
aandelen NUON. Zonder verdere bedenkingen. Dank u wel." 
 
De heer Van Amerongen: "Dank u wel, voorzitter. Mij bekruipt een déjà vu gevoel ten opzichte 
van 11 mei. Volgens mij hebben we nu een zelfde soort casus. Geen Essent maar NUON. Met 
dien verstande dat de motie nu wel tijdig ingediend is. Daarvoor dank mijnheer Stuivenberg.  
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Ook in deze casus betreft het formeel een voorgenomen besluit van GS waarbij wij nu in staat 
zijn om onze wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Die wensen en bedenkingen hadden wij 
niet. Dat hebben wij ook al aangegeven in de commissievergadering van 23 april. Er zijn toch 
twee dingen die ik nog even aan wil halen, refererend aan wat ik over Essent gezegd heb. Het 
ene punt is dat Essent in onze optiek naar alle waarschijnlijkheid in de toekomst geen 
bestaansrecht meer heeft. Dat geldt ook voor NUON. Gezien de kleine schaal waarop NUON op 
dit moment alleen in Nederland opereert. Waardoor NUON eigenlijk in het geweld van de grote 
energiebedrijven op termijn inderdaad geen bedrijfseconomische status meer zal hebben. Dus 
ook zonder de Nederlandse splitsingswet zou NUON, volgens ons, op een gegeven moment toch 
het leveringsbedrijf in de verkoop hebben gedaan. De enige verkoopoptie is wat ons betreft een 
buitenlandse partij. Aangezien het buitenland niet de Nederlandse splitsingswetgeving kent. Dat 
betekent per definitie, dat het verkocht wordt aan een ongesplitst energiebedrijf. Het zou in dit 
geval nog een optie kunnen zijn om te opteren voor samenwerking tussen NUON en Essent. Dat 
zou bij de NMA op grote problemen stuiten. Het is formeel gezien een terechte constatering dat 
door verkoop van aandelen we onze zeggenschap als aandeelhouder kwijtraken. Daar zou je 
tegenin kunnen brengen dat de zeggenschap ook al klein was omdat we maar 0,04% van de 
aandelen hebben. Dat daargelaten is het natuurlijk niet zo dat we onze volledige zeggenschap 
als overheid kwijtraken. Want net als bij Essent zal ook bij NUON het energienetwerk in handen 
blijven van de overheid. Alles tegen elkaar afwegend kan onze fractie zich vinden in het 
voorgenomen besluit tot verkoop van de NUON aandelen. Waarbij nogmaals de relativiteitszin 
wel op zijn plaats is. Dat door het feit dat wij slechts een zeer kleine speler zijn in het geheel 
de houding van de Flevolandse Staten geen enkele invloed zal hebben op de daadwerkelijke 
overname van NUON door Vattenfall. Ik kan nu al zeggen dat we niet meegaan met de motie die 
ingediend is door de heer Stuivenberg namens de SP, GroenLinks en PvdD." 
 
Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. We vallen allemaal in herhaling. Het is hetzelfde 
riedeltje als met Essent. Ik hoor weer dat 0.04% niet zoveel is maar je moet gewoon voor je 
principes blijven staan en geen deal sluiten met zulke smerige bedrijven. Dat is Vattenfall zoals 
mevrouw Roda ook al vertelde. Verder heb ik er niets aan toe te voegen. Dank u wel." 
 
De heer Schutte: "Dank u wel, voorzitter. Voor de tweede keer binnen een maand praten wij 
over vervreemding van aandelen van een energiebedrijf. Eerst Essent en nu over de aandelen 
van NUON. Afgelopen maand heeft in bepaalde gemeenten en ook in de provincie Noord-Brabant 
de discussie over de verkoop van de aandelen Essent zelfs twee keer plaatsgevonden. Eerst nee, 
later ja. De financiën hebben waarschijnlijk een grote rol gespeeld bij de uiteindelijke 
standpuntbepaling met betrekking tot de aandelenverkoop. Voorzitter, ten aanzien van NUON. 
Net als twee weken geleden hebben wij dit principieel benaderd. Energievoorzieningen zijn 
nutsvoorzieningen en behoren in feite tot de basislevensbehoeften van onze samenleving. Om 
die reden zien wij ervan af om positief te adviseren. Wij geven u in overweging om er serieus 
bij te betrekken dat het in handen van de Nederlandse overheid zou moeten blijven. Ik hoorde 
op de radio een discussie over het afgelopen jaar van de banken. Men zegt in de Kamer, als het 
gaat over het steunen van banken, dat men nutsvoorzieningen aan het steunen is. De 
Nederlandse overheid trekt de jas uit om flink te investeren om in Nederland die 
nutsvoorzieningen financieel overeind te houden. De energievoorziening die ook heel dicht bij 
de burger ligt, zetten we over de grens. Wij vinden dat geen goede zaak. Ik wil verwijzen naar 
een aantal prominenten op dit gebied die gewaarschuwd hebben en gezegd hebben: doe dit 
niet. Ik noem in dit verband de heer Wiegel en de heer Terlouw. Deskundige mensen op dit 
terrein. Zij hebben een rijke ervaring in de politiek. Zij zeggen: doe dit niet. Toch besluit men 
in Nederland, in overgrote meerderheid en waarschijnlijk om financiële redenen, om eraan mee 
te werken. Wij blijven op het standpunt: doe dit niet. Hou dit in overheidshanden! In 
Nederlandse handen. Werk er niet aan mee! Dat willen wij als signaal afgeven. Wij vragen: 
neem dit serieus mee in uw overwegingen. Daar wil ik het bij laten, voorzitter." 
 
Mevrouw Boode: "Dank u wel, voorzitter. Het zal ook niemand verbazen dat de PvdA net als bij 
het voorstel omtrent Essent ook nu positief kan adviseren over vervreemding van de aandelen 
NUON en overdracht aan het Zweedse bedrijf Vattenfall. Niet anders dan toen is dit een 
pragmatisch standpunt gegeven de splitsingswet, gegeven het feit dat het netwerk in 
overheidshanden blijft en het andere deel van het bedrijf een commercieel risicodragend 
bedrijf is waar de overheid niet veel meer mee van doen zou moeten hebben.  
Daar komt inderdaad ons hele kleine pakket bij dat ook ons pragmatische standpunt verklaart." 
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De heer Bogerd: "Voorzitter, ik waardeer het dat de politieke partijen die voor mij geweest zijn 
een consistente lijn aanhouden. Het zou een beetje vreemd overkomen bij de burgers wanneer 
je binnen twee maanden in één keer een ander standpunt in te nemen. Vandaar dat wij ook bij 
ons standpunt blijven." 
 
De voorzitter: "Dat is duidelijk. Is er noodzaak om tot een tweede termijn over te gaan of 
kunnen wij tot stemming overgaan? Ik heb het idee dat u meer verklaringen aflegt dan dat u 
debatteert. Dat is het geval? Dan breng ik nu eerst de motie van de SP, GroenLinks en PvdD in 
stemming. Na de stemming zal gedeputeerde Bliek een toelichting geven naar aanleiding van de 
vraag van GroenLinks. 
 
Stemming motie A. 
Voor stemmen: PvdD, ChristenUnie, SP en GroenLinks. 
Tegenstemmen: VVD, CDA, PvdA en SGP. 
De motie is verworpen. 
 
Dan breng ik het voorstel instemming. 
 
Stemming voorstel aandelenverkoop NUON. 
Tegen stemmen: PvdD, ChristenUnie, SP en GroenLinks. 
Voor stemmen: VVD, CDA, PvdA en SGP. 
Het voorstel is aangenomen." 
 
Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, GroenLinks vroeg om garanties van GS. Dat de voorwaarden 
voor de verkoop niet zouden veranderen. U doelt waarschijnlijk op de analogie van wat er 
gebeurd is in Noord-Brabant. Tot voor kort zijn mij geen wijzigingen bekend gemaakt. Ik wil 
tegelijkertijd ook zeggen dat ik niet kan uitsluiten dat er in de toekomst wijzigingen kunnen 
zijn, gezien wat er in Brabant is ontstaan. Wel kan ik u zeggen dat inmiddels Gelderland heeft 
ingestemd en dat zij dus een heel eind in de richting van 49 procent komen. Als GS een 
definitief besluit nemen, zullen wij kijken wat de omgeving nog heeft gedaan. Dank u wel." 
 
De voorzitter: "Dank u wel. Dan is daarmee dit agendapunt afgehandeld. Dan gaan wij over naar 
agendapunt 10." 
 
10. Jaarstukken 2008 en bestemming rekeningresultaat 2008 
De voorzitter: "Wie van de fracties wenst hierover het woord te voeren?" 

 
Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. Een jaarrekening helemaal apart behandelen is nieuw maar 
is een goede manier van behandelen en het zou een goede nieuwe gewoonte kunnen worden. 
Het geeft aanleiding om beter stil te staan bij de jaarrekening om meer aandacht te hebben 
voor de controlerende taak en daarmee meer cyclisch denken in PenC cyclus. Het is de eerste 
jaarrekening die helemaal in lijn is met de matrix begroting zoals die is gemaakt naar aanleiding 
van de speerpunten en thema's in het Hoofdlijnenakkoord. Steeds in goed overleg met de 
klankbordgroep, PenC cyclus. Zij zijn goed geadviseerd door onze accountant. De accountant 
heeft een goedkeurende verklaring afgegeven inclusief rechtmatigheid. In de bespreking met de 
accountant in de commissie zijn ook de verbeterpunten aan de orde geweest. Wij hebben 
genoteerd dat de gedeputeerde ons toegezegd heeft om nog te komen met een overzicht van de 
reactie op de adviezen van de accountant. Het is een inhoudelijk, overzichtelijk stuk. Daardoor 
is goed te controleren wat gehaald is. Het is ook duidelijk waar de verschillen zitten ten 
opzichte van de beoogde doelen. De zorgpunten zijn ons allemaal bekend. De zorg op het 
gebied van de bestedingen in de mobiliteit maakt ook weer duidelijk dat het punt van 
overcommittering terecht is ingezet. Het pMJP verhaal speelt ook in andere provincies. Het zou 
niet zo moeten zijn maar het is kennelijk toch een gegeven. De hoop en verwachting zijn wel 
dat er verbetering in komt. Als laatste wil ik aangeven dat de Partij van de Arbeid akkoord is 
met het bestemmen van het resultaat en met name met het door ons in de commissie als vrij 
besteedbaar benoemde bedrag van € 1.800.000. Dit bedrag wordt nadrukkelijk weer betrokken 
bij de Algemene Beschouwingen in het kader van de Voorjaarsnota en de Kadernota." 
 
De heer Kramer: "Voorzitter, in de commissies is uitvoerig aandacht besteed aan de 
jaarstukken. Ook wij vinden dat daarmee, meer dan voorheen, recht is gedaan aan een gedegen 
stuk werk.  
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Het goedkeurend oordeel van de accountant met betrekking tot de aspecten rechtmatigheid en 
getrouwheid, heeft de VVD -fractie tot tevredenheid gestemd. Wij horen nog wel graag van het 
college in hoeverre de aandachtspunten die in het accountantsrapport zijn genoemd worden 
ingevoerd. Voorzitter, de VVD -fractie heeft specifiek aangegeven dat er een verbetering is te 
halen op het volgen van het door PS aangegeven beleid. In het bijzonder ten aanzien van de 
motie: Verantwoorde Groei. In populairdere termen de Nulgroei+ motie. Wij zullen toekomstige 
rapportages daarop blijven toetsen. Ook de VVD -fractie stemt in met de bestemming van het 
rekeningresultaat 2008." 
 
De heer Siepel: "Dank u wel, voorzitter. Na de zeer uitgebreide behandeling in de commissie 
heeft de ChristenUnie geen lange bijdrage bij het vaststellen van de jaarstukken. Dat neemt 
niet weg dat ook onze fractie blij is met de manier waarop dit jaar de jaarstukken op 
commissieniveau behandeld konden worden en we uitgebreid stil konden staan bij dat wat in 
2008 is gebeurd en hoe dat is verantwoord. Wij willen nogmaals onze tevredenheid en 
dankbaarheid uitspreken voor hetgeen in 2008 mocht gebeuren. Er zijn twee aandachtspunten 
voor onze fractie die we, in ieder geval voor onszelf, willen benoemen. Ik noem ze omdat ik 
denk dat het ook voor anderen wellicht aanleiding zou kunnen zijn om er in de toekomst met 
elkaar mee aan het werk te gaan. Het eerste is een inhoudelijk punt. Op een aantal punten 
rapporteren GS dat bepaalde activiteiten niet door konden gaan omdat zich andere prioriteiten 
aandienden. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur en milieu maar ook op het gebied van 
handhaving zijn er voorbeelden van genoemd. Dat geeft niet. Je moet je wel elke keer bewust 
zijn van het feit dat als je kiest om wat anders te gaan doen dan je, je voorgenomen had, dat 
er ander werk blijft liggen. GS rapporteren daarover en wij waren er zelf iedere keer bij. Het 
blijft iedere keer een afweging. Het tweede is een onderwerp dat niet nu besproken hoort te 
worden maar bij het vaststellen van de begroting. GS rapporteren op wat wij gevraagd hebben. 
We hebben al meerdere malen gesproken over doelen en indicatoren. Het lezen van deze 
jaarrekening maakt ons opnieuw bewust van het feit dat wij als Staten de verantwoordelijkheid 
hebben om goede afspraken te maken over wat we geleverd willen krijgen voor wat wij vragen. 
Samengevat voorzitter, maakt het lezen van het jaarverslag en het terugblikken het moeilijk om 
niet ook vooruit te kijken. Dat vooruitkijken is vanmiddag op commissie niveau al gebeurd. Dat 
zullen wij op korte termijn hier in de Staten weer doen. Wij zullen een deel van de inhoudelijke 
bijdrage die op commissieniveau is geleverd weer gebruiken als inbreng en input voor onszelf bij 
de Algemene Beschouwingen. De ChristenUnie fractie kan instemmen met de beide 
beslispunten. Zij wenst daarbij nadrukkelijk aan te geven dat de bestemming van de dotatie aan 
de algemene reserve onderdeel zal zijn van nadere besluitvorming. Wij kunnen instemmen met 
het voorstel.”  
 
Mevrouw Roda: "Als wij van GroenLinks de jaarstukken naast de begroting en de tussentijdse 
wijzigingen leggen, kunnen wij concluderen dat er netjes is gewerkt. Ook is een compliment op 
zijn plaats voor de stukken. Zij zijn overzichtelijk opgesteld en het maakt het ons makkelijker 
om ons oordeel te vellen. Wij hebben enkele opmerkingen. Wij willen wederom aandacht 
vragen voor onderuitputting op diverse posten. Dit is ook in de commissie aan de orde geweest. 
Het blijft een punt waar, volgens onze fractie, beter op gestuurd moeten worden. Datzelfde 
geldt in feite ook voor het feit dat veel projecten pas later tot afrekening komen dan blijkbaar 
was voorzien. Verder is het erg jammer dat de financieringstructuur jeugdzorg heeft geleid tot 
een aantekening van de accountant. We weten allemaal dat het thema jeugdzorg een 
hoofdpijndossier blijft. Dan bedoel ik dat zowel inhoudelijk - we hebben het over kwetsbare 
kinderen en jongeren die afhankelijk zijn van ons als overheid en gesubsidieerde instellingen. 
Ook hoofdpijn qua financieringssystematiek. Het lijkt er eigenlijk een beetje op alsof de 
wachtlijst voor de zorgaanvragers zich gerepeteerd in de lange doorlooptijd van het invoeren 
van deze goede financiering. Verder ziet GroenLinks graag een strakkere sturing op Europese 
aanbestedingen. Ook dat heeft de accountant gesignaleerd. GroenLinks hoort graag van het 
college hoe dat in 2009 verder opgepakt zal worden. Tenslotte kan ik aangeven dat we erg blij 
zijn met de goedkeurende verklaring van de accountant."  
 
De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. De jaarstukken 2008 zijn aan de orde. Het is een 
belangrijk moment om dit met elkaar te bespreken. Wanneer we de begroting vaststellen, 
spreken we af wat we zullen gaan doen en welke middelen we daarvoor ter beschikking stellen. 
Wanneer je de jaarrekening hebt en het jaarverslag ga je terugblikken op wat er was 
afgesproken en wat er is gedaan. Dat is iets dat we in de politiek wel eens vergeten.  
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We zeggen wel wat we willen gaan doen maar blikken vervolgens niet meer terug om te kijken 
of we gedaan hebben wat met elkaar hebben afgesproken. Daarom is het heel belangrijk om de 
jaarstukken die importantie te geven die zij moeten hebben. Daarbij speelt natuurlijk ook wat 
het gekost heeft en wat we gezegd hadden dat het zou mogen kosten. Veel belangrijker is in 
eerste instantie: wat hebben we afgesproken en wat hebben we gerealiseerd. We hebben met 
betrekking tot deze periode, nu we met het Hoofdlijnenakkoord werken en thema's en 
speerpunten hebben, onze begroting aardig op de kop gezet. Dat maakt het voor ons heel 
duidelijk omdat we aansluiting hebben met alle dingen die we afgesproken hebben - de thema's 
en de speerpunten. Gelukkig hebben we nu met de jaarrekening en het jaarverslag aansluiting 
daarop. Dat maakt het voor ons heel eenvoudig om allerlei dingen te volgen. Wij zijn ook blij 
dat het op die manier gebeurd is. Voorzitter, over het algemeen is goed gerealiseerd wat we 
met elkaar afgesproken hebben. We hebben voor € 1.000.000 niet gerealiseerd wat was 
afgesproken. Die middelen reserveren we voor 2009 om het alsnog te realiseren. Ten opzichte 
van het totaal is dat een betrekkelijk klein percentage. We moeten nog € 300.000 via de 
reserves goed doen omdat we anders niet aan de rechtmatigheid voldoen. Dat doen we met het 
rekeningresultaat. Ik wil op één ding nog even nader ingaan. Dat heeft betrekking op het 
provinciaal meerjarenprogramma landelijk gebied. Dat is iets nieuws voor de periode 2007-
2013. Het betekent dat wij daar aanloopproblemen mee hebben. Dat geldt vaak voor grote 
projecten. We hebben de posten die daarvoor beschikbaar gesteld zijn verdeeld in postjes van 
1/7. Je weet dat je met opstarten minder uitgeeft en later meer. Het is niet iets dat ons alleen 
treft. Het speelt ook landelijk. Wat wordt er door onze provincie gedaan om landelijk naar 
voren te brengen of er wel hard genoeg aan getrokken wordt om de beschikbare middelen goed 
in te zetten? Is onze provinciale organisatie voldoende instaat om alles uit te voeren wat daarbij 
speelt? Hebben wij van onze eigen regelgeving een te complexe materie gemaakt? Als dat zo is 
zouden we, omdat de middelen niet volledig besteed zijn, ons af moeten vragen of we daar in 
de toekomst niet anders naar moeten kijken. Voorzitter, met betrekking tot de bestemming van 
het rekeningresultaat. We doen het altijd zo dat, dat wat er over is naar de algemene reserve 
toegaat. De vraag: doen we daar volgend jaar nog wat mee is een onderdeel dat ter sprake zal 
komen bij de Voorjaarsnota. Daar speelt ook iets anders. Het is verstandig als we er naar kijken 
want op dit moment bevindt de algemene reserve zich, qua normering, op het minimumniveau 
dat wij met elkaar hebben afgesproken. Er zijn echter veranderende omstandigheden. Die 
omstandigheden, namelijk dat wij bepaalde posten nu in onze baten en lasten meenemen - 
vooral van de Europese programma's en de jeugdzorg - maken dat het percentage op een ander 
niveau terechtkomt. Wanneer we erover spreken hoe we er in 2009 mee verder gaan, moeten 
we wel op papier hebben hoe het, met die andere verhoudingen, uitkomt. Dank u wel"  
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Bij dit agendapunt hebben wij onze bijdrage de 
titel: Achteruitkijkspiegel, meegegeven. Bij de behandeling van het jaarverslag en de 
jaarrekening 2008 geeft het college aan dat hiermee wordt teruggekeken op een gedenkwaardig 
jaar met veel belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen op het gebied van de wereldeconomie 
in de vorm van de kredietcrisis, de klimaatcrisis en de terrorismedreiging. Weliswaar is onze 
provincie nagenoeg het epicentrum van ons land, maar natuurlijk niet het middelpunt van deze 
wereldwijde ontwikkelingen waarvan de invloed onmiskenbaar ook in Flevoland merkbaar is dan 
wel steeds meer zal worden. Hoewel onze minister-president de mening is toegedaan dat de 
kredietcrisis slechts een weeffout en geen systeemfout is, die overwegend door menselijk falen 
wordt veroorzaakt, zijn wij als SP fractie ervan overtuigd dat het roer wel degelijk om moet. In 
onze visie is hiermee aangetoond dat de kredietcrisis, maar ook de klimaatcrisis, het einde van 
het neoliberale kapitalisme inluidt en dat we aan een nieuwe sociale orde zullen moeten gaan 
werken. Terug naar de achteruitkijkspiegel ofwel het jaarverslag en de jaarrekening. Niet 
omdat we willen navelstaren, maar meer om er lessen voor de toekomst uit te trekken. Bij het 
doornemen van het rapport van bevindingen van het accountantskantoor valt op dat deze 
weliswaar opnieuw een top 10 aan leermomenten weet op te stellen, maar dat de 
administratieve organisatie ten opzichte van 2007 een positieve ontwikkeling heeft 
doorgemaakt. Twee belangrijke punten uit het vorige rapport staan ook dit keer weer in de top 
10, te weten: de controle op de naleving van de Europese Aanbestedingsrichtlijn en de nog niet 
opgeloste problemen bij de uitvoering van jeugdzorg door het Bureau Jeugdzorg en de 
zorgaanbieders. We roepen het college dan ook op om deze bevindingen ter harte te nemen en 
hier in 2009 de volle aandacht aan te geven. Graag willen wij nog een vijftal thema's 
aanstippen. We beginnen met Jeugdzorg: Jeugdzorg en de wachtlijstproblematiek is voor 
Flevoland nadrukkelijk een taakveld waar bij voortduring aandacht aan geschonken moet 
worden.  
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Het terugbrengen van de wachtlijsten tot de afgesproken maximale termijn van 9 weken blijft 
een voortdurende zorg. Waarbij natuurlijk de zorg voor het kind voorop staat. Helaas zijn er 
landelijk teveel voorbeelden hoe het steeds weer mis is gegaan. De aanwending van extra 
provinciale middelen om het doel te bereiken heeft onze nadrukkelijke steun. We hebben alle 
waardering voor de efficiencyverbetering die in 2008 is doorgevoerd. Echter de stijging van het 
aantal unieke cliënten met 4 % roept bij ons enige vraagtekens op, omdat het gaat over de 
eerste drie kwartalen van 2008. We nemen aan dat bij het opstellen van het jaarverslag de 
gegevens over het laatste kwartaal ook beschikbaar waren. Graag een reactie hierop. 
Onderwijs: de voortvarendheid waarmee het college bezig is om het hoger onderwijs in 
Flevoland op een adequaat niveau te brengen oogst onze waardering. Wel vragen we aandacht 
voor het in stand en op peil houden van de bestaande opleidingen die nu nog door de 
Hogeschool van Amsterdam worden verzorgd. Uiteraard hebben we waardering voor het 
bereikte resultaat rond de financiële injectie om de groei van het speciaal onderwijs in 
Flevoland op te vangen en structureel te financieren. Wel hebben we enige zorg over het grote 
aantal kinderen dat buiten onze provincie het speciaal onderwijs moeten volgen." 
 
Mevrouw Zeilstra: "Mijnheer de voorzitter. Zou ik een interruptie mogen plegen?" 
 
De voorzitter: "Dat mag. Ga uw gang." 
 
Mevrouw Zeilstra: "Wij bespreken de jaarstukken en de jaarrekening in de commissie. Er komen 
nu onderwerpen aan de orde die besproken hadden kunnen worden in de commissie 
Samenleving. Dat gebeurt niet door de SP fractie. Ik vind dat jammer. Ik vind dat de politieke 
discussie gevoerd moet worden in de commissie en niet hier. Ik wil er toch een opmerking over 
maken want ik word als andere partij, naar mijn gevoel, monddood gemaakt." 
 
De voorzitter: "U hebt uw opmerking geplaatst. Misschien heeft de heer Stuivenberg daar een 
reactie op." 
 
De heer Stuivenberg: "Ja voorzitter, hier denken wij toch heel anders over. Ik denk dat het 
politieke forum hier in deze zaal is en niet in de commissie. Met alle respect voor de commissie 
en wat daar plaatsvindt. Uiteindelijk zullen we hier het platform in stand moeten houden om 
politiek te bedrijven." 
 
Mevrouw Luyer: "Ter interruptie. Ik was ook even in verwarring toen de heer Stuivenberg van de 
SP het woord voerde. Ik dacht: ik heb dit niet gehoord in de commissie. Ik wil er wel op 
reageren maar moeten we de discussie die we in de commissie gevoerd hebben hier dan weer 
opnieuw doen. Ik sluit me daarom aan bij de opmerking van mevrouw Zeilstra van de PvdA. We 
kunnen hier wel op ingaan maar ik weet niet hoe lang het dan gaat duren vanavond." 
 
De voorzitter: "Het is 8:30 uur dus we hebben nog een uurtje of drie. Voor de duidelijkheid wil 
ik zeggen dat iedere fractie autonoom de verantwoordelijkheid draagt om in deze vergadering 
in te brengen wat zij meent dat zij moet inbrengen. De andere fracties hebben het volste recht 
om dat te bekritiseren. We kunnen elkaar echter niet de mond snoeren. De opmerkingen zijn 
gemaakt en het is aan eenieder om zelf te beslissen hoe daar vervolgens mee om te gaan. Het is 
ook aan de SP om haar eigen afwegingen te maken over welke inbreng in deze vergadering 
gewenst is. Het is aan u om het debat wel of niet aan te gaan binnen de orde van de 
vergadering. Ik denk dat de ordevraag voldoende gesteld is. Het punt is gemaakt. De SP heeft 
daar haar reactie op gegeven. Ik verzoek de heer Stuivenberg om te proberen zijn betoog af te 
ronden. U moet nog vier onderwerpen bespreken want u had er vijf aangekondigd. Misschien dat 
u de andere vier onderwerpen iets korter kunt behandelen." 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, het is zeker niet de bedoeling om de overige fracties in 
verwarring te brengen. Ik zal hun opmerkingen meenemen. We komen er intern zeker nog een 
keer op terug. Voor wat betreft het volgende item gaan we naar Openbaar Vervoer. 
Experimenten met gratis of goedkoop OV blijven achter bij de landelijke ontwikkelingen op dit 
gebied. De toezegging om in 2008 met een nieuw voorstel te komen is niet gerealiseerd. Als SP 
fractie hechten we aan een voortvarende aanpak in deze. Daar waar het de gemeente Lelystad 
wel lukt om met gratis of goedkoop OV voor doelgroepen te experimenteren en de gemeente 
Almere dit in beperkte zin op hoogtij dagen lukt, mag het voor de provincie toch geen probleem 
zijn om hier met voortvarendheid mee aan de slag te gaan. 
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Het wachten op het betere is de vijand van het goede." 
 
De heer Bogerd: "Voorzitter, ik heb wat moeite hiermee. Er zijn twee punten aan de orde. In de 
commissie hebben wij uitvoerig gesproken over het Openbaar Vervoer en gratis Openbaar 
Vervoer, Mijnheer Stuivenberg. Ik moet daarbij zeggen dat ik de SP fractie toen niet gehoord 
heb. Anders begrijpt u het niet. Ten tweede voorzitter, als het de bedoeling van de SP is om 
een discussie over OV en het gebruik van OV en gratis OV, los te weken, vind ik dat de 
commissie daar beter geschikt voor is dan deze zaal." 
 
De voorzitter: "De discussie - het is in feite een herhaling van de opmerkingen die net gemaakt 
zijn – gaat erover dat we de jaarrekening behandelen. In feite hebben we een financieel 
agendapunt. Dat neemt niet weg dat je best opmerkingen over de behandelde onderwerpen 
kunt maken aan de hand van de jaarrekening." 
 
De heer Van Wieren: "Voorzitter, tegen die ene opmerking maak ik bezwaar. Dat het een 
financieel punt is. Ik vind dat het veel breder is. Het gaat erom dat je verantwoording aflegt 
over het gevoerde beleid en ook over de financiën." 
 
De voorzitter: "Ik had mijn betoog nog niet helemaal afgerond. Ik wilde die link wel leggen. Dat 
heeft u nu voor mij gedaan. Mijnheer Stuivenberg u hebt genoeg commentaar gehad en u moet 
nog drie onderwerpen behandelen, volgens mij. U wordt ruimschoots beloond door de aandacht 
die u krijgt." 
 
De heer Stuivenberg: "Die reactie verbaast mij toch enigszins. Daar waar het college met een 
jaarverslag en jaarrekening komt, die meer dan 200 bladzijden betreft, zou ik alleen maar naar 
voren mogen brengen dat het een prachtig stuk is, dat we ons in alle onderwerpen kunnen 
vinden en niets in deze plenaire vergadering naar voren mogen brengen. Ik vind dat een hele 
rare gang van zaken. Ik zal er nota van nemen." 
 
De heer Bogerd: "Voorzitter, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen dat de heer Stuivenberg 
een visie geeft namens de SP over welk onderwerp dan ook. Ik luister graag naar hem. Af en toe 
zit hij op landelijk niveau dus ik zie hem zelfs als landelijk kandidaat voor de SP. Misschien heb 
ik hem dan nog een keer nodig, dus ik moet vriendelijk zijn. De commissie hebben we om echt 
diep te graven. Om vakinhoudelijk met elkaar te spreken. Het zou zonde zijn dat uw 
waardevolle bijdrage die u nu hier vanavond pleegt, ergens onder op de vloer verzandt en er 
niets mee gedaan wordt. Dat is uw doelstelling toch niet?" 
 
De heer Stuivenberg: "Nee, zeker. Daar hebt u gelijk in. Wellicht moeten we daar intern naar 
kijken en proberen het op een andere wijze te doen. Het is een breed gedragen gevoel dat hier 
naar voren gebracht wordt. Wij zijn daar zeker niet ongevoelig voor." 
 
De voorzitter: "Mag ik u verzoeken om opnieuw een poging te wagen uw betoog af te ronden." 
 
De heer Stuivenberg: "Bedrijfslocaties: Zelfs in de jongste provincie van Nederland zie je op het 
gebied van de inrichting van de bedrijventerreinen een verrommeling ontstaan. Vanuit VROM 
wordt er steeds weer bij de provincies op aangedrongen om dit met kracht tegen te gaan en de 
regierol te vervullen waar het erom gaat de verrommeling tegen te gaan en clustering van 
bedrijventerreinen te bevorderen. Hiervoor wordt de Gemeentelijke Vestigingsvisie als sturings- 
en planningsinstrument gehanteerd. Verheugend is het dat de gemeente Noordoostpolder deze 
visie in 2008 heeft vastgesteld. Daarentegen heeft de gemeente Almere dit wederom niet 
gerealiseerd en is er opnieuw geen vooruitgang geboekt. Graag vernemen we van het college 
welke consequenties dit voor de voortgang bij de ontwikkeling van nieuwe en de 
herstructurering van bestaande bedrijventerreinen heeft. Tot slot voor wat betreft de thema's. 
Sport: Flevoland heeft de intentie om tot de sportiefste provincie van Nederland te behoren. Op 
zich is dat een hele goede zaak en wordt dit streven dan ook ten volle door de SP fractie 
gesteund. Zeker waar het gaat om de sportstimulering bij jongeren en de toegankelijkheid voor 
jongeren uit minder draagkrachtige gezinnen te bevorderen. Waarbij een krachtige inzet op de 
deelname aan de breedtesport onze voorkeur heeft. Minder enthousiast zijn we over de wijze 
waarop het college ons in de mogelijke gang naar de Olympische Spelen van 2028 denkt te 
kunnen rommelen. 
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Bij de behandeling van de financiële middelen ten behoeve van het deelnemen aan de 
tentoonstelling hierover heeft het college toegezegd om met een notitie te komen. Tot op 
heden is deze nog uitgebleven. Voorzitter, het was slechts een kleine greep uit de vele thema’s 
en activiteiten die de provincie het afgelopen jaar tot haar doelstellingen heeft gerekend. 
Zeker, we zijn over het algemeen genomen niet ontevreden over de behaalde resultaten. Toch 
blijft het elke keer weer zoeken naar aanknopingspunten. Bij het doornemen van de stukken 
komt steeds de vraag naar voren: “Is het college eigenlijk zelf wel tevreden over de bereikte 
resultaten in kwalitatieve en kwantitatieve zin?” Waren de doelstellingen niet te ruim en het 
ambitieniveau niet te laag gesteld? Ook in financieel opzicht kan de vraag gesteld worden: 
“Wordt er nu zo efficiënt gewerkt dat er steeds van een onderuitputting sprake is, of is de 
begroting steeds zo ruim gesteld?” Zeker er zijn goede vorderingen gemaakt bij het tussentijds 
bijstellen van de ramingen. Natuurlijk zijn er ook externe factoren die hierbij een rol spelen. 
Maar toch, roept het bij ons bij de bestemming van het rekeningresultaat voor wat betreft de 
niet bestede middelen de vraag op: moeten deze bedragen nu wel aan de respectievelijke 
themaonderdelen worden toegevoegd? Daar waar het gaat om geoormerkte middelen ontkomen 
we er niet aan, maar in alle andere gevallen: wat is daar nu de ratio van en waar blijkt dit dan 
uit? Overigens valt het ons bij Openbare orde en veiligheid op dat bij 3 van de 5 thema’s wordt 
verwezen naar de invoering van de Wet op de veiligheidsregio’s en de nieuwe Waterstaatswet 
en dat daar dan bij wordt aangegeven dat de provincie terughoudend is geweest bij de 
uitvoering van de huidige toetsingstaak. Terwijl er wel voor deze thema’s ruim €400.000 aan 
apparaatskosten staan vermeld. Voorzitter, ik ben bang dat er nu gemompeld wordt dat dit een 
technische vraag betreft en dat ik deze op de tafeltjesmiddag had kunnen stellen. Maar ja, niet 
iedereen is zo snel van begrip en kan wanneer hij of zij vrijdags de stukken krijgt, de dinsdag 
daarop al met intelligente vragen komen. Kort en goed, overwegend zijn we als SP fractie 
positief over de behaalde resultaten, hier en daar met een kritische noot, maar zeker met 
waardering voor de ambtelijke organisatie en het college voor hun inspanningen in het 
afgelopen jaar. Dank voor uw welwillendheid om te luisteren." 
 
De voorzitter: "U hebt begrepen dat dat voor sommigen een inspanning was maar we hebben het 
opgebracht." 
 
Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me helemaal aan bij de heer Stuivenberg. Ik was 
ook in de veronderstelling dat er meer debat in de Staten gebracht moest worden. Ik zit nu te 
klapperen met mijn oren omdat ik mensen hoor zeggen: we zitten hier alleen voor het politieke 
praatje, dan wordt er met een hamertje geslagen en klaar. Ik heb hier drie pagina's voor me 
liggen. Ik zal ze u besparen." 
 
Mevrouw Kuijken: "Voorzitter, mag ik interrumperen? " 
 
De voorzitter: "Ja, u mag interrumperen." 
 
Mevrouw Kuijken: "Er zijn vanavond al een aantal opmerkingen over gemaakt. De Staten zijn 
wel degelijk bedoeld om discussie te voeren. De commissie is bedoeld om zaken voor te 
bespreken. Om samen inhoudelijk diep op dingen in te gaan en te kijken of je als Staten 
gezamenlijk dingen kunt doen. Ik vind het heel opvallend dat zowel de SP als de PvdD, die in de 
commissie Samenleving niet aanwezig zijn of wel aanwezig zijn maar niet verder komen dan: 
wij hebben geen verdere opmerkingen te maken, hier de discussie willen voeren. Doe het dan in 
beide. Dan kunnen wij gezamenlijk, kwalitatief op de inhoud ingaan in de commissie en kunnen 
wij ook nog, als het nodig is, in de Staten verder praten. Maar doe het niet alleen in de Staten 
want dan missen we de gezamenlijke opbouw in de commissie. Dank u, voorzitter." 
 
Mevrouw Bax: "Wat ik hier heb staan gaat zeker niet over wat in de commissie Samenleving 
voorkomt. Wij moeten ons beperken tot een aantal hoofddoelstellingen. Dit zijn inderdaad 
dingen die ook in de commissie naar voren zijn gekomen. Ik heb zelf begrepen dat er meer 
debat binnen de Staten gebracht zou moeten worden. Dan hoeven we niet, zoals u zegt, overal 
inhoudelijk diep op in te gaan. Maar we zitten hier ook om debat te kunnen voeren." 
 
De heer Bogerd: "Voorzitter, bij mij is de knop om. Ik wil graag in debat met de Partij voor de 
Dieren."  
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De voorzitter: "Ik stel voor dat we aan dit type debat nu een einde maken. Er is op meerdere 
momenten al gescoord vanavond. Er is ook op meerdere momenten aangegeven dat het 
verwachtingspatroon blijkbaar verschillend is. Daar moeten we sowieso nog een keer over 
spreken. Ik zeg u toe dat we er in ieder geval in het presidium nog een keer over spreken. Om 
duidelijk onder woorden te brengen wat het gewenste debat in de commissies is ten opzichte 
van het gewenste debat in de Staten. Daar is veel over te vertellen. Beide debatten zijn nodig 
maar zij moeten een ander karakter hebben. We merken aan de verschillende opmerkingen 
vanavond dat het verwachtingspatroon niet bij iedereen hetzelfde is. Dat is reden om het in het 
presidium te agenderen. Wij kunnen u dan aandragen wat de bedoeling is. Waarover je in de 
commissie debatteert en waarover je in de Staten debatteert. Ik stel voor dat we dat onderdeel 
nu als afgehandeld beschouwen. We komen er op een ander moment op terug. Ik vraag 
mevrouw Bax om alsnog het betoog te houden dat zij had willen houden voor zover zij dat nog 
wil doen." 
 
Mevrouw Bax: "Nee, het meeste had betrekking op inhoudelijke punten. Ik heb zojuist met mijn 
fractie besloten om er op terug te komen als we naar de toekomst gaan kijken. Mijn 
complimenten voor het jaarverslag. Het is heel duidelijk." 
 
De heer Bogerd: "Voorzitter, er zijn door het college in een vrij korte tijd aan de Staten twee 
verantwoordingsdocumenten aangeboden. Allereerst de jaarrekening en de Tussenbalans. Als je 
beide stukken ziet, heb ik de indruk dat, dat wat gedaan kon worden ook door het college is 
gedaan. Ik wil het college daarmee complimenteren maar ook de ambtelijke dienst want om 
binnen korte tijd twee verantwoordingsdocumenten te schrijven en verschillend te schrijven 
over dezelfde onderwerpen, vereist enige creativiteit. Dat moet allemaal af van de tijd die de 
vakambtenaren juist willen benutten voor het werk waar ze eigenlijk voor aangesteld zijn. 
Waardering voor de stukken, voorzitter. De verantwoording is helder. De SGP is blij dat juist bij 
deze jaarrekening nog eens goed gekeken is naar het weerstandsvermogen. Wij kunnen 
concluderen dat, dat versterkt is. Als je daarnaar kijkt is dat een goede wending ten opzichte 
van voorgaande jaren, want deze jaarrekening is eigenlijk verschenen onder de paraplu van de 
kredietcrisis. Ik heb uit de jaarrekening begrepen dat u de SER Flevoland advies hebt gevraagd 
ten aanzien van hoe de opstelling moet zijn binnen de kredietcrisis. Wat is de rol van Flevoland 
daarin? Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Het is van belang om met de Staten daar nog 
eens - misschien naar aanleiding van het SER rapport- over van gedachten te wisselen. 
Voorzitter we hebben later nog enkele antwoorden gehad op de gestelde vragen vanuit de 
commissie. De SGP is blij dat, dat heel duidelijke antwoorden zijn. Voor het overige zou ik 
willen afsluiten met de spreuk: wat er achter ons ligt is niet te vergelijken met wat er voor ons 
ligt. Straks hebben we de Voorjaarsnota, de Kadernota en dan blikken we vooruit. Ik hoop dat, 
dat net zo enthousiast zal zijn als het beeld dat de jaarrekening geeft namelijk: een batig saldo 
dat goed benut wordt." 
 
De voorzitter: "Die spreuk geldt ook voor de gemeente Urk heb ik begrepen. De 
Portefeuillehouder financiën." 
 
Gedeputeerde Dijksma: "Dank u, voorzitter. Voorzitter ik ben blij met de aandacht die wij 
krijgen voor het jaarverslag en de jaarrekening. Het was de bedoeling dat wij op een zodanig 
transparante manier zouden rapporteren dat de meeste vragen door de stukken zelf beantwoord 
worden. We hebben in de commissie een goede discussie gehad. Ik ben erg blij met de zeer 
positieve benadering van iedereen over deze stukken. Het is wel zo, de heer Bogerd gaf dat ook 
aan, dat wij een groot compliment moeten geven aan de ambtelijke ondersteuning die dit 
mogelijk heeft gemaakt. Bij dezen wil ik de complimenten die u aan het college geeft aan hen 
overdragen. Dat is heel belangrijk. Het blijft voor ons een doel om de Planning en Control 
cyclus, stap voor stap samen met u in te richten, zodat het maken van dit soort stukken niet 
een extra krachtsinspanning kost maar een logisch vervolg is op de stappen die zijn gezet. Op 
dit moment merken wij nog wel dat er soms extra krachtsinspanningen moeten worden 
geleverd. De Tussenbalans is dan een extra complicerende factor. Voorzitter, terug naar de 
inhoud. Uiteraard zijn wij ook blij met een goedkeurende verklaring van de accountant. Dat is 
altijd een doel dat je wilt bereiken. Er zijn ministeries die dit niet altijd kunnen zeggen. Het 
kan soms op kleine onderdelen misgaan. Zo zijn wij heel ongelukkig met het feit dat wij voor 
één van onze belangrijkste inkomstenbronnen, de motorrijtuigenbelasting, geen goedkeurende 
verklaring van de accountant krijgen. Niet van onze eigen accountant maar van de accountant 
van de belastingdienst. 
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Dat is een doorn in ons oog. Zij weigeren daarvoor een goedkeurende verklaring of een 
accountantsverklaring af te geven. Ik vind dat nog altijd iets wat niet zou moeten kunnen. 
Voorzitter, de verbeterpunten die de accountant aangeeft. Wij zullen u van het vervolg op de 
hoogte houden. Dat hebben wij ook toegezegd in de commissie. Hierbij bevestigen wij dat. Ik 
moet zeggen dat het contact met de accountants na twee jaar verbeterd is. Zij leren de 
organisatie kennen en zij leren u als Staten kennen. Er komen positieve resultaten uit. Dingen 
gaan automatisch en je begint meerwaarde voor elkaar te krijgen. Dat is heel plezierig. 
Voorzitter, de overcommittering zal tot een betere benutting van de budgetten moeten leiden. 
U zult straks in de Voorjaarsnota zien dat we daartoe een aantal aanzetten hebben gegeven. 
Dat vind ik heel belangrijk. Er wordt gezegd dat de bestemming van het resultaat een onderdeel 
is van de Voorjaarsnota. Ik moet zeggen dat, dat een beperkt deel is. Wij willen graag 
toestemming van u om de overige middelen zo toe te wijzen als in de bestemming van het 
rekeningresultaat is vastgesteld. Dat wij de nog inzetbare middelen nu gaan stallen in de 
Algemene Reserve en via de Voorjaarsnota bestemmen. Dat is een zuiverder constatering dan 
dat u zegt: wij willen het hele resultaat bij de Voorjaarsnota want ongeveer de helft ervan is al 
beklemd." 
 
De heer Siepel: "Bij interruptie. Ik heb ook gemeld dat wij instemmen met de beslispunten en 
die zijn daar volgens mij heel duidelijk in." 
 
Gedeputeerde Dijksma: "Uitstekend. Wat betreft Jeugdzorg daar zal collega Bos over spreken. 
Wat betreft pMJP daar zal collega Bliek op terugkomen. Wat betreft de aanbestedingen kan ik u 
zeggen dat wij inmiddels extra procedurestappen hebben gezet om de aanbestedingen strakker 
te kunnen sturen. Wat betreft de nota Reserves en Voorzieningen kan ik u toezeggen dat er van 
ons een voorstel zal komen hoe daarmee moet worden omgegaan. Dat zullen wij in ieder geval 
bespreken vóór de vaststelling van de begroting. Dat is het moment dat wij formeel over de 
cijfers gaan praten." 
 
De heer Van Wieren: "Voorzitter bij interruptie. Ik neem aan dat de gedeputeerde bedoeld 
voordat de begrotingswijziging over 2009, want daar gaat het om, aan de orde is." 
 
Gedeputeerde Dijksma: "Voorzitter ik denk niet dat wij de nota Reserves en Voorzieningen vóór 
18 juni bespreken." 
 
De heer Van Wieren: "Ik vind dat wanneer wij het weer uit de Algemene Reserve halen om er 
andere dingen mee te doen in 2009, wij wel de hoofdlijnen van het geheel op een A4 moeten 
hebben." 
 
Gedeputeerde Dijksma: "Dan is de nota Reserves en Voorzieningen zoals die in totaliteit is 
toegezegd, nog niet volledig gereed. Ik kan u wel een aantal hoofdlijnen aangeven. Dat is het 
enige wat ik kan doen. Voorzitter, wat betreft het OV. Volgens mij ligt Lelystad in de provincie 
Flevoland. Het is de concessie van de provincie Flevoland die gedelegeerd is aan Lelystad. We 
hebben in 2009 aangegeven nog een experiment met gratis Openbaar Vervoer te zullen doen. 
Een punt waar wij als college tegenaan gelopen zijn. U had moeilijkheden met de korte termijn 
voor de tafeltjesronde. Van onze kant vormde de korte tijdspanne tussen de beide 
vergaderingen, met alle feestdagen, een groot probleem voor de beantwoording van de vragen 
in de commissie. U hebt het daarom op een laat moment gekregen en dat vind ik vervelend." 
 
Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. Van de zijde van de GroenLinks en SP werd 
gerefereerd aan de aantekening van de accountant met betrekking tot het dossier jeugdzorg. 
Daar werd, wat mij betreft, wel heel veel aan gekoppeld wat er niet bij hoort. Ik heb in de 
commissie Samenleving verteld dat het ging om een de rechtmatigheidkwestie met betrekking 
tot herindicatiestelling. Dat is een landelijk probleem. De portefeuillehouder uit het IPO -
bestuur doet er alles aan om het op landelijk niveau tot een goed einde te brengen. Het is een 
juridische kwestie die het gevolg is van het niet helemaal juist formuleren bij de wet op de 
jeugdzorg. Een probleem dat we in de praktijk wel getackeld hebben maar dat door zijn 
rechtmatigheid, juridisch hersteld moet worden. Het zegt niet specifiek iets over de 
Flevolandse situatie. Verder hoor ik uit de SP fractie, misschien heb ik het niet goed begrepen, 
dat zij refereert aan het feit dat zij slechts beschikt over cijfers die gaan over de eerste drie 
kwartalen. Volgens mij is ons jaarverslag gewoon compleet, inclusief alle cijfers.  
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Wij verstrekken, dat is met de commissie Samenleving afgesproken, conform een vast patroon 
alle overzichten met betrekking tot productie, wachtlijsten en dergelijke. Daar zijn wij tot nu 
toe vrij constant in geweest. Mocht u die informatie niet hebben dan kan ik die u alsnog doen 
toekomen. In ieder geval ontbreekt, wat ons betreft, hier niets. De cijfers gaan over het hele 
jaar 2008." 
 
De heer Stuivenberg: "Voorzitter, ik refereerde alleen aan het resultaat zoals dat in het 
jaarverslag is opgenomen. Daar staat van 1 januari 2008 tot 1 oktober 2008 is de toename vier 
procent. Dus miste ik het laatste kwartaal." 
 
Gedeputeerde Bos: "Ik zal u daar, waar het nog nodig is, de aanvullende informatie verstrekken, 
voorzitter. De heer Stuivenberg deelt de ambitie van het college als het gaat over de sportiefste 
provincie. Dat is mooi. Waar ik bezwaar tegen heb is de term ‘rommelen’. Dat doet dit college 
niet. Wij zijn volledig transparant in wat wij doen. We hebben ook in de commissie Samenleving 
van de vorige maand duidelijk met elkaar afgesproken dat op het moment dat het kabinet met 
een reactie komt op het vorige week gelanceerde Olympisch plan, we de momenten zullen 
bepalen waarop we daar in het najaar met elkaar op terug zullen komen. Dat is heel erg 
transparant en valt niet onder de term ‘rommelen’, voorzitter. Dank u wel." 
 
Gedeputeerde Greiner: "Er zijn twee opmerkingen van de SP waar ik graag op in ga. De eerste 
betreft de zorg van de SP over de opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam in Almere, c.q. 
wat daar nog van over is. Wij delen die zorg. Wij hebben voortdurend contact met Windesheim. 
Er worden plannen gemaakt maar die kunnen nog niet worden gerealiseerd vanwege de u 
bekende subsidievraag. Deze ligt nu bij het parlement. Er worden plannen gemaakt hoe het, 
zodra deze besluitvorming heeft plaatsgevonden, zo snel mogelijk weer opgepakt kan worden 
en een goede wending kan krijgen. Wij zitten even in een vacuüm fase. Daar hebt u gelijk in. Ik 
heb binnenkort een afspraak met de directie van de Hogeschool van Amsterdam om het er in elk 
geval over te hebben. Ik hoop in ieder geval een beroep op ze te kunnen doen om de kwaliteit 
zo hoog mogelijk te houden in, wat zij als een afbouwfase beleven. Dan uw opmerking over de 
bedrijventerreinen. Er is een initiatief van de ministeries van VROM en EZ. Het project Mooi 
Nederland. Dat gaat over de verrommeling. De provincies en gemeenten kunnen projecten 
indienen en daarvoor is dan geld beschikbaar. Uiteraard hebben wij ons ook gemeld maar men 
vindt de graad van verrommeling bij ons minder ernstig dan in andere provincies. Ons voorstel is 
daarom nog niet gehonoreerd. Wellicht bij een volgende ronde. Ondertussen spreken wij de 
gemeenten er op aan om er via de gemeentelijke vestigingsvisies aandacht aan te besteden. 
Zelf hebben wij in ons projecten programma nog een kleine post om er wat aan te doen. Wij 
hebben de bedrijfskringen gevraagd om daar samen met hun gemeenten over na te denken." 
 
Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, dank u wel. Het CDA heeft terecht gewezen op de resultaten 
in de jaarrekening over het meerjarenprogramma Landelijk Gebied. Het is vandaag de derde 
keer dat we daarover spreken. We hebben dat al in de commissie Bestuur gedaan en ook 
uitvoerig in de commissie Ruimte, naar aanleiding van de Voorjaarsnota. U vraagt ook naar 
vergelijkingen met andere provincies en wat we er gezamenlijk aan gedaan hebben. Naar 
aanleiding van het overzicht in 2007, hebben de provincies gezamenlijk besloten tot een eigen 
visitatie. Dat is bij alle provincies gebeurd. Daarover is in de commissie Ruimte uitgebreid 
gerapporteerd. Naar aanleiding van de visitaties met algemene aanbevelingen voor alle 
provincies en specifiek voor Flevoland - wat wij zelf uit het verslag gehaald hebben over onze 
eigen provincie - hebben wij met alle bestuurders en gebiedspartners een maand geleden een 
werkconferentie gehouden. Wij hebben met elkaar afgesproken dat twee keer per jaar te gaan 
doen. We hebben een fiks aantal verbeteringen, die al ingezet zijn naar aanleiding van de 
bevindingen van 2007, voortgezet en in de organisatie wijzigingen aangebracht zodat beter de 
omslag van beleid naar uitvoering gestalte kan krijgen. Zulke ontwikkelingen zie je niet 
onmiddellijk in de resultaten. Ik ben er van overtuigd dat u dat naar aanleiding van de 
resultaten van 2009 zult gaan zien. De inschatting voor dit jaar is dat de jaartranche die we 
voor dit jaar hebben staan voor de provinciale cofinanciering, gehaald gaat worden. 
Daartegenover staat natuurlijk wel dat we nog een inhaalslag te maken hebben. Die inhaalslag 
zijn we op dit moment, met turbosnelheid, met alle gemeenten, d.m.v. een inventarisatie aan 
het maken. Daar spreken we in oktober weer met elkaar over. Voorzitter, om recht te doen aan 
de bijdrage van de SP in deze vergadering, wil ik toch constateren dat na een dergelijk mooi 
betoog, de complimenten over dit stuk aan het college worden gegeven. Mijn collega heeft het 
al voor iedereen in ontvangst genomen.  
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Daarbij de vraag: wat zou je als je terugkijkt naar het afgelopen jaar beter willen doen? 
Gelukkig blijven er altijd zaken over die je het jaar erop kan oppakken en beter kan doen. Het 
is aardig om dit als moment te hebben om er met elkaar over te spreken. Dank u wel." 
 
De voorzitter: "Is er behoefte aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Mag ik dan weten 
wie geacht wordt tegen deze jaarrekening te stemmen? 
 
Stemming over de jaarrekening. 
Tegen stemmen: niemand 
Dan is hij met algemene stemmen aangenomen. 
Dan ga ik over naar agendapunt 11" 
 
De heer Siepel: "Voorzitter, was u nog van plan om de vijfde wijziging van de begroting vast te 
stellen?" 
 
De voorzitter: "Dank u wel. De begrotingswijziging moet vastgesteld worden." 
 
6.a De 5e wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland 
De voorzitter: "Heeft er iemand bezwaar tegen de begrotingswijziging? Niemand? Dan is ook de 
begrotingswijziging vastgesteld. 
 
11. Sluiting 
De voorzitter: "Ik sluit het openbare gedeelte van deze vergadering en open vervolgens de 
besloten vergadering om vast te stellen dat zonder discussie de notulen van de besloten 
vergadering van 16 april 2009, zijn vastgesteld. Ik sluit ook de besloten vergadering en wens u 
allen een prettige thuiskomst." (21.11 uur)  
 
  

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 18 juni 2009. 

       
       
       
 
 
 
      de griffier,                          de voorzitter,  

  


