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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland, gehouden op woensdag 24 

mei 2006 om 9.00 uur in het Provinciehuis te Lelystad. 

 

Aanwezig zijn: 

de heer J.M.Bos (PvdA), mevrouw L.M.Bouwmeester-den Broeder (PvdA), de heren H.Dijksma (VVD), 

A.L.Greiner (CDA) en W.G.de Raad (VVD), leden van het college van Gedeputeerde Staten; 

de heren A.van Amerongen (VVD), J.N.J.Appelman (CDA) en R.Th.van der Avoort (VVD), mevrouw 

J.S.Binnerts-de Jonge (VVD), mevrouw A.J.Bliek-de Jong (VVD), de heren M.Bogerd (SGP) en 

J.L.Crebas (D66), mevrouw M.I.Creemers-Hazebroek (VVD), de heren M.van Daalen (CU), B.G.van het 

Erve (CDA) en N.Demirbilek (SP), mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren J.E.Geersing (CU), 

C.J.M.Goossens (PvdA) en E.W.Gumbs (PvdA), mevrouw K.J.H.Hasper-Wolters (CDA), de heer 

J.Jongsma (ONS Flevoland), mevrouw M.Jonker-Waterlander (VVD), mevrouw F.T.Joosse (CU), de 

heer W.P.Keur (VVD), mevrouw M.H.Koster (PvdA), de heer J.Kramer (VVD), mevrouw F.Laamraoui 

(GL), de heren A.H.R.Leijten (CDA) en C.A.A.A.Maenhout (VVD), mevrouw I.Maters-Meuleman 

(CDA), de heren C.Meijer (GL), W.E.van der Meulen (VVD), H. Nijenhuis (D66), R.T.Oost (CDA), 

P.T.J.Pels (PvdA) en A.A. Rijsdorp (PvdA), mevrouw M.J.F.P.Ruhe (PvdA), de heren W.R.Ruifrok 

(PvdA), E.Schaap (GL), A.A.J.M.de Schutter (CDA) en R.J.Siepel (CU), mevrouw E.H. Soudain (PvdA), 

de heer R.Spriensma (CDA), mevrouw L.B.M.Venselaar (PvdA), de heren P.H.Walraven (SP) en J.van 

Wieren (CDA), mevrouw T.Zeilstra-van der Meulen (PvdA) en de heer P.Zijlstra (CDA). 

 

Afwezig zijn: de heren L.H.M.Lammers (ONS Flevoland), R.A.P.Schouwaert (PvdA) en J.P.Slicht 

(PvdA). 

 

Voorzitter: 

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

 

Griffier: 

mevrouw A.Doesburg, griffier. 

 

 

1. Opening 
De voorzitter: Dames en heren. De vergadering is geopend. 

Ik deel u mede dat berichten van verhindering voor deze vergadering zijn ontvangen van de heren 

Slicht, Schouwaert en Lammers. 

Wij vergaderen vandaag in een bijzondere locatie en zullen even moeten wennen aan de manier 

waarop wij hier met elkaar communiceren. Op de tweede rij, achterin de zaal, zit ook een aantal Sta-

tenleden en het is voor mij erg moeilijk hen te zien. Ik zal proberen in de loop van de dag een verre-

kijker te bemachtigen. Ik verzoek de desbetreffende Statenleden hun arm omhoog te steken als zij 

het woord wensen te voeren.  

 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3. Mededelingen 

De voorzitter: Ik heb alleen een mededeling over de logistieke organisatie van deze dag. 

Wij hebben een beperkt aantal afzonderlijke ruimten voor fractieberaad beschikbaar en beneden is 

er ook een mogelijkheid om, zij het niet in afzonderlijke ruimten doch wel in redelijk te onderschei-

den zitjes, met elkaar te overleggen als dat nodig is, bijvoorbeeld tijdens schorsingen. 

De PvdA-fractie kan zich in zaal 6 terugtrekken en de VVD kan zich terugtrekken in kamer 207 op 

de tweede verdieping. Het CDA heeft beneden in de lounge een afgescheiden ruimte. Het CDA mag 

gaan chillen! Voor de overige fracties is er de door mij genoemde mogelijkheid beneden of in de zit-

jes in de koffielounge fractieberaad te houden. Helaas moeten wij het op deze manier doen. Hopelijk 

is dit de laatste keer. Ik hoop op uw aller begrip. 

 

4. Vaststelling jaarverslag 2005 en bestemming rekeningresultaat 2005 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik zou naar aanleiding van deze jaarstukken willen zeggen 

“liever traag en goed dan gehaast en slecht”. Wij zitten in een groeiproces en dat merken wij ook 
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aan de stukken. Wij zijn bezig met een proces van kwaliteitsverbetering en op dat proces tot nu toe 

terugziend moet ik constateren, dat inderdaad sprake is van groei. De beleidsinformatie kruipt om-

hoog, de afwijkingen worden beter verklaard en de kwaliteit is toegenomen. Wij zijn er echter nog 

niet. Met name de vragen “wat willen wij bereiken?”, “wat gaan wij daarvoor doen?” en “wat mag 

het kosten?” moeten in de beleving van de SGP beter uit de verf komen. Daar ligt een opdracht voor 

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten om de juiste kerngetallen, indicatoren en doelstellingen 

aan te geven. 

Het is mij opgevallen dat de vragen “wat mag het kosten” en “wat heeft het gekost?” over het alge-

meen redelijk worden beantwoord, maar in de beantwoording van de vragen “wat willen wij berei-

ken?” en “wat hebben wij bereikt?”, de moeilijkst te beantwoorden vragen omdat zij over de effecti-

viteit van ons beleid gaan, meer energie moet worden gestopt. In dit verbeterproces kunnen de be-

vindingen van de Randstedelijke Rekenkamer, voor zover relevant, worden meegenomen. Overi-

gens is het mij opgevallen dat de Randstedelijke Rekenkamer en onze accountant over dezelfde jaar-

stukken tot een verschillend oordeel zijn gekomen. De één zegt “meer beleidsinformatie en minder 

cijfers” en de ander zegt “er moet meer financiële en minder beleidsinformatie komen”. Hoe dan 

ook, het is goed daarover in de komende tijd met elkaar te spreken. 

Ik besef dat ik het alleen over het proces heb gehad en wij het nu over de inhoud zouden moeten 

hebben. Ik meen dat mijn fractie in de commissies voldoende vragen over de inhoud heeft gesteld en 

al die vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Om die reden wil ik mijn betoog nu beëindigen. Ik 

doe dat in het besef “liever traag en goed dan gehaast en slecht”. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. In grote lijnen kan ik mij bij de woorden van de vorige 

spreker aansluiten, met name voor wat betreft de observatiegrond met betrekking tot het jaarverslag 

2005 en de daaraan gekoppelde rekening. 

Onder andere naar aanleiding van de door de Randstedelijke Rekenkamer gemaakte opmerkingen 

zijn enkele cijfers gecorrigeerd. De Randstedelijke Rekenkamer heeft overigens een uitermate le-

zenswaardig document ingediend, waarmee wij in de commissievergadering ons voordeel hebben 

kunnen doen en ik ga ervan uit dat wij daarvan ook in de komende jaren voordeel zullen hebben. De 

Randstedelijke Rekenkamer heeft ons in staat gesteld in korte tijd de voor ons essentiële zaken te 

doorgronden. 

Wij hebben in onze fractie gezegd dat wij het beschrijvende deel van het jaarverslag voorlopig voor 

kennisgeving zouden willen aannemen, omdat daarin met betrekking tot een aantal in de program-

mabegroting beschreven zaken niet in tekst is verklaard wat daarmee is gebeurd. Gelet op de cijfer-

onderbouwing in het jaarverslag zien wij daarin echter geen grote problemen meer en daarom kun-

nen wij daarmee inhoudelijk akkoord gaan. Dat betekent dat wij ons ook kunnen vinden in uw voor-

stel inzake de bestemming van het rekeningresultaat. 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Voor ons ligt een jaarrekening met een goedkeu-

rende verklaring met betrekking tot de getrouwheid en de rechtmatigheid. Vooral de goedkeurende 

verklaring met betrekking tot de rechtmatigheid is een compliment waard. Dit is namelijk een nieuw 

controle-item waarmee veel overheidsorganisaties nog veel moeite hebben. Ik spreek uit ervaring. 

Het door de Randstedelijke Rekenkamer uitgebrachte rapport bevat enkele kritiekpunten die wij al 

in de commissie hebben besproken. Wij zijn van mening dat die punten moeten worden meegeno-

men in het verbetertraject met betrekking tot stuurinstrumenten zoals de begroting en de jaarreke-

ning. Evenals de ChristenUnie en de SGP zijn wij van mening dat de ontwikkeling van meetbare 

doelstellingen, die wij moeten monitoren en eventueel bijsturen, een belangrijk aandachtpunt is. 

Gedeputeerde Staten hebben adequaat gereageerd op de door de Rekenkamer gesignaleerde financi-

ele omissies. Deze omissies zijn direct gecorrigeerd en de jaarrekening is door middel van inlegvel-

len aangepast. Wij gaan ervan uit dat Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat hieruit voor de 

jaarrekening 2006 lering zullen hebben getrokken en wij bij de vaststelling van de rekening 2006 

niet opnieuw met soortgelijke problemen zullen worden geconfronteerd. 

In deze jaarrekening is naar voren gekomen dat de wijze, waarop rijk en belastingdienst omgaan met 

de aan de provincies uit te keren opcenten motorrijtuigenbelasting, bijzonder ondoorzichtig en niet 

te controleren is. Tekenend daarbij is dat de accountant van de belastingdienst al sinds jaar en dag 

geen goedkeurende verklaring kan afgeven bij de door de belastingdienst jaarlijks te overleggen 

verantwoording inzake die opcenten. Hierdoor is het bijna onmogelijk als provincie op deze belang-

rijke eigen inkomstenbron te sturen. Om die reden dienen wij samen met de ChristenUnie en het 
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CDA een motie in, waarin wij GS opdragen deze problematiek nogmaals aanhangig te maken bij de 

betreffende Vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer, de Staatssecretaris en de Minister van 

Financiën. 

Overigens kunnen wij instemmen met uw voorstel de jaarrekening 2005 van de provincie Flevoland 

vast te stellen en met het voorstel het rekeningresultaat aan de algemene reserve toe te voegen. 

 

De voorzitter: Volgens mij zit de tekst van de motie in de bundel die u op uw tafels hebt aangetrof-

fen. Het logo van de ChristenUnie staat daarop niet afgedrukt… 

 

De heer Van Amerongen: Het klopt dat het logo van de ChristenUnie niet op de motie is vermeld, 

maar ik heb de naam van de ChristenUnie daarop wel vermeld. 

 

De voorzitter: Het gaat mij erom dat ik mij ontslagen acht van de verplichting de motie voor te le-

zen. 

 

Door de fracties van het CDA, de VVD en de ChristenUnie is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

ter behandeling van agendapunt voorstel inzake jaarrekening 2005; 

overwegende dat: 

- de opcenten motorrijtuigenbelasting behoren tot het eigen belastingregime van de provincie; 

- de opcenten motorrijtuigenbelasting een substantiële inkomstenbron zijn van de provincie; 

- de in de jaarrekening verantwoorde opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) geba-

seerd is op een opgave van de belastingdienst, die met de registratie en inning van de motorrij-

tuigenbelasting (incl. opcenten) is belast; 

- de verantwoording door de belastingdienst niet voorzien is van een accountantsverklaring; 

- de juistheid en volledigheid van deze opgave en van de afdrachten naar provincies tot op heden 

feitelijk niet of niet voldoende controleerbaar is; 

- zeer recent de belastingdienst een correctie heeft aangebracht op de aanvankelijke opgave van 

de opcenten over 2005; 

- deze correctie landelijk circa € 36 mln. bedraagt; 

- de correctie voor Flevoland € 1,1 mln. bedraagt; 

- in 2005 door de belastingdienst al € 4,9 mln. is teruggevorderd in verband met verkeerde opga-

ven en betalingen van de belastingdienst; 

- dit bestuurlijk gezien een onacceptabele situaties is; 

spreken uit dat: 

- een belangrijk deel van de inkomsten van de provincie door Provinciale Staten niet goed gecon-

troleerd kan worden; 

- daardoor de controlerende taak van Provinciale Staten niet goed uitgevoerd kan worden; 

- door Provinciale Staten niet of nauwelijks gestuurd kan worden op deze belangrijke inkomsten-

bron; 

- hierdoor het begrotingsbeleid bemoeilijkt wordt; 

- daardoor het budgetrecht van Provinciale Staten niet goed uitgevoerd kan worden; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- deze problematiek aanhangig te maken bij respectievelijk de betreffende vaste Kamercommissie 

van de Tweede Kamer en de Staatssecretaris en Minister van Financiën; 

- de college-provincies met het IPO deze motie ter hand te stellen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  

 

De heer Gumbs: Mijnheer de voorzitter. De jaarrekening 2005 laat een positief resultaat van € 3,9 

miljoen zien. Mede bepalend voor dit resultaat is een extra dotatie van € 6,3 miljoen aan de voorzie-

ningen. Na bestemming van per saldo € 2,8 miljoen aan de bestemmingsreserve is er een zogenaam-

de vrije reserve van € 1,1 miljoen. Deze zogenaamde vrije reserve is een relatief begrip. Van dit be-

drag is immers al € 1 miljoen bestemd als dekkingsmogelijkheid in het dekkingsplan financieel ka-

der 2007-2010. Uiteindelijk is dus geen vrije ruimte beschikbaar voor eventuele plannen van Pro-

vinciale Staten. Samenvattend kan gesteld worden dat het, gelijk aan de gang van zaken in voor-

gaande jaren, de provincie weer niet is gelukt begrote activiteiten en of programma’s volledig uit te 
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voeren of op de geplande tijdstippen tot uitvoering te brengen. Het gevolg daarvan is het door mij 

genoemde positieve resultaat. Of de provincie gelukkig moet zijn met dit positieve resultaat valt te 

betwijfelen. Uiteindelijk komt het erop neer dat wij minder hebben gedaan dan wij hadden verwacht 

te zullen doen. Wel moeten worden geconstateerd dat het ons steeds beter lukt de beoogde activitei-

ten te realiseren, getuige het afnemende netto positieve resultaat. 

De kaderbrief 2007-2010 laat een omslag zien en geeft aan dat wij rekening moeten houden met een 

negatief resultaat als het ons niet lukt de beoogde bezuiniging, de taakstelling, te realiseren. Het is 

dus “all hands on deck” geblazen. 

De jaarrekening is in de commissie bestuur uitgebreid aan de orde geweest. Gelijk met deze jaarre-

kening is de eerste rapportage van de Randstedelijke Rekenkamer verschenen, die bepaald niet posi-

tief was over de concept-jaarrekening 2005. De algemene conclusies en aanbevelingen aan PS zijn 

duidelijk. Voorts staat in het rapport een twaalftal bevindingen die forse uitspraken bevatten. 

Een en ander is in de commissie al uitgebreid behandeld en daarom zal ik daarop nu niet ingaan. 

De Gedeputeerde heeft het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer namens het college achteraf 

van commentaar voorzien en de PvdA kan zich goed in dat commentaar vinden. De PvdA is blij met 

de toezegging van de Gedeputeerde dat in de toekomst alle begrotingswijzigingen, dus ook de tech-

nische, conform de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer en de vigerende regelgeving 

hieromtrent ter goedkeuring aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd. 

In tegenstelling tot de conclusie van de Randstedelijke Rekenkamer is de PvdA van mening dat door 

onze werkmethode met inhoudelijke commissies, waarin de voortgang van projecten uitvoerig met 

Gedeputeerden worden besproken, Provinciale Staten goed in staat zijn geweest hun controlerende 

taak uit te voeren, maar dat een en ander voor verbetering vatbaar is behoeft geen betoog. 

De PvdA is het met de bestuurder/directeur van de Randstedelijke Rekenkamer eens dat de Rand-

stedelijke Rekenkamer nooit de rol van Provinciale Staten kan overnemen. Provinciale Staten zullen 

zelf moeten bezien wat zij met de aanbevelingen van de Randstedelijke Rekenkamer willen doen. 

Daarom is de PvdA-fractie van mening dat de thans voorliggende gecorrigeerde jaarrekening 2005 

niet meer aan de Randstedelijke Rekenkamer ter beoordeling moet worden voorgelegd. Ik volsta 

hier met de vaststelling dat zowel het college van Gedeputeerde Staten als de Statenleden na de 

commissiebespreking unaniem van mening waren, dat het rapport als een leermoment moet worden 

beschouwd en de aanbevelingen serieus moeten worden genomen en moeten worden opgevolgd. 

Onze fractie heeft haar grote waardering voor het rapport uitgesproken en ook betoogd er begrip 

voor te hebben, dat de Randstedelijke Rekenkamer er kennelijk behoefte aan heeft gevoeld in haar 

eerste rapport piketpalen te slaan. Zoals gezegd worden de opmerkingen in het rapport door ons als 

verbeterpunten voor zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten gezien. 

In de commissie is enige ruis ontstaan over de definitie van het weerstandsvermogen dan wel de 

weerstandscapaciteit. De PvdA kan zich vinden in de uitleg van de Gedeputeerde en is met hem van 

mening dat wij, kijkend naar de risico’s, kunnen constateren dat de provincie over voldoende weer-

standsvermogen beschikt, dit in tegenstelling tot conclusie 5 in het rapport van de Randstedelijke 

Rekenkamer. Toch wil onze fractie benadrukken dat de risico-inventarisatie zeker voor verbetering 

vatbaar is en scherper zal moeten worden geformuleerd. 

De PvdA-fractie blijft van mening dat kritisch moet worden gekeken naar de samenstelling van de 

voorzieningen van in totaal € 34,8 miljoen. Zijn er wellicht mogelijkheden om bepaalde posten te la-

ten vrijvallen en de vrijvallende middelen ter dekking van de periode 2007-2010 te gebruiken? 

Graag verneem ik hierop de reactie van onze collega’s. 

De PvdA ziet geen aanleiding haar goedkeuring aan de thans voorliggende gecorrigeerde jaarreke-

ning 2005 te onthouden. 

 

De heer Schaap Mijnheer de voorzitter. Het is aangenaam dat u ons in deze bijzondere Statenverga-

dering in de gelegenheid stelt een onderwerp dat eigenlijk een hamerstuk is zo uitvoerig te behande-

len. Dit stuk is in de commissie immers al uitvoerig besproken en daarmee is ruim ingestemd. 

Dit is nogmaals gezegd een bijzondere Statenvergadering en de agenda vraagt om een nadere uitleg. 

De GroenLinks-fractie kan ook met de jaarrekening 2005 instemmen, maar ik wil nog wel kort bij 

het commentaar van de Randstedelijke Rekenkamer stil staan. 

Het is interessant vast te stellen dat de Randstedelijke Rekenkamer bij de Staten en bij het college 

van Gedeputeerde Staten op een muur van bereidwilligheid is gestuit. Die bereidwilligheid komt 

voort uit het gegeven dat wij de Randstedelijke Rekenkamer als een accountantsbureau beschouwen. 
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Wij hebben echter al een accountant en wij hebben geen tweede accountant nodig. Onze accountant 

heeft een goede score voor de jaarcijfers gegeven en daarmee is objectief gezien dan ook niets mis. 

Wij zijn van mening dat het te eenvoudig is als de Staten vraagstukken op het gebied van doelma-

tigheid, effectiviteit en rechtmatigheid over de muur gooien met het verzoek aan het college die za-

ken af te wikkelen. 

Een audit door de Randstedelijke Rekenkamer vraagt om goede randvoorwaarden. Waaraan willen 

wij dat de rechtmatigheid, effectiviteit en rechtmatigheid getoetst worden? Volgens mij is het nood-

zakelijk dat daarover nog eens stevig wordt nagedacht. Om te voorkomen dat Gedeputeerde Staten 

in dat traject geen rol vervullen, nodig ik hen uit dat ook te doen. Mijns inziens moeten wij de Rand-

stedelijke Rekenkamer niet behandelen als een accountantskantoor dat dezelfde activiteiten nog eens 

dunnetjes overdoet en moeten wij heldere criteria formuleren waaraan doelmatigheid, effectiviteit en 

rechtmatigheid in de komende jaren moeten worden getoetst. Als wij op die manier te werk gaan, 

komen wij terecht in de constellatie waarin wij terecht willen komen. Dat is een andere aanpak dan 

alleen het toevoegen van een gadget aan het instrumentarium waarover wij beschikken. Het bestaan 

van de Randstedelijke Rekenkamer heeft consequenties voor ons eigen handelen. Wij zijn van me-

ning dat wij ernaar moeten streven terecht te komen in een constellatie waarin rechtmatigheid, 

doelmatigheid en effectiviteit van de diverse programma-onderdelen kunnen worden getoetst. 

Ik heb hierover geen motie voorbereid, maar volgens mij is dit een zo vanzelfsprekende oproep dat 

hij door iedereen moet worden omarmd. 

 

De voorzitter: Volgens mij zijn hierover al afspraken gemaakt. 

 

De heer Schaap: Ik heb er behoefte aan daarachter in deze vergadering een uitroepteken te plaatsen. 

Voorkomen moet worden dat deze oproep zodanig wordt omarmd en geknuffeld dat het streven het 

zwijgen wordt opgelegd. Als dat gebeurt doen wij onszelf en de Randstedelijke Rekenkamer tekort. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Mede gezien het feit dat wij zeer weinig tijd hadden om 

de kleine lawine aan stukken over dit onderwerp te lezen, ontstond bij mijn fractie een schokeffect, 

een effect van ongerustheid, naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Die 

ongerustheid werd overigens wel enigszins getemperd door de goedkeurende verklaring van de ac-

countant op beide gronden, weliswaar onder voorbehoud van goedkeuring door Provinciale Staten 

van de onttrekkingen en toevoegingen die in punt 4 aan de orde komen. 

Wij hebben begrepen dat de constructieve kritiek van de Randstedelijke Rekenkamer ter harte is ge-

nomen. Onze ongerustheid is daardoor volledig weggenomen en wij kunnen dan ook akkoord gaan 

met uw voorstel en de bestemming van de reserve. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Voor ons liggen de jaarstukken 2005. De procedure 

die wij voor de behandeling daarvan hebben afgesproken is naar de mening van de CDA-fractie veel 

beter dan de procedure die wij daarvoor in het verleden volgden. De jaarstukken omvatten meer dan 

alleen de jaarrekening. In het verleden hebben wij met name naar de cijfers gekeken, maar het is ook 

belangrijk te kijken naar wat wij hebben afgesproken en wat daarvan is gerealiseerd. In het jaarver-

slag komt dat heel goed tot uitdrukking. Ik kom daarop zo dadelijk terug. 

Provinciale Staten hebben de taak hun controlerende rol invulling te geven door na te gaan wat is 

afgesproken en wat daarvan is gerealiseerd. Over de inhoud van het jaarverslag, dat wij in de com-

missie uitvoerig hebben behandeld, zal ik het nu niet hebben. 

Doordat de Randstedelijke Rekenkamer de stukken met dezelfde blik heeft bekeken, zijn wij als Sta-

tenleden wakker geschud en hebben wij ons gerealiseerd dat het van belang is na te gaan of is ge-

beurd wat wij hebben afgesproken. Dat is een stukje meerwaarde van de Randstedelijke Rekenka-

mer die wij nu al hebben kunnen incasseren. Wij zijn het niet eens met alle conclusies van de Rand-

stedelijke Rekenkamer, maar zijn wel van mening dat die conclusies een goede aanzet hebben gege-

ven en het college daarop snel heeft gereageerd. In de procedure vooraf zijn enkele schoonheids-

foutjes gemaakt, maar ik ga ervan uit dat dit in het vervolg veel beter zal gaan. 

Wij moeten constaterende dat wij, vooral waar het om onze controlerende taak gaat, nog enkele sla-

gen ter verbetering kunnen maken. De CDA-fractie is van mening dat wij daaraan in het komende 

jaar aandacht moeten besteden en goed moeten kijken naar wat wij met elkaar hebben afgesproken 

en wat daarvan is gerealiseerd. Ook voor het college ligt daar een opdracht. Wij hebben veel tekst 

over ons heen gekregen en wij zijn van mening dat het mogelijk moet zijn de tekst te comprimeren 
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en de gegevens meer in kerngetallen uit te drukken, opdat de Staten hun controlerende rol beter zul-

len kunnen uitvoeren. 

De heer Gumbs heeft zojuist namens de Partij van de Arbeid-fractie een opmerking gemaakt over 

het resultaat voor bestemming. Dat is natuurlijk van belang als wij kijken of wij uitvoering hebben 

gegeven aan hetgeen wij hebben afgesproken. Ervan uitgaande dat mijn analyse juist is, meen ik te 

mogen vaststellen dat het allemaal wel meevalt en vele zaken goed zijn uitgevoerd, maar ik wil be-

nadrukken dat wij daarnaar in de toekomst beter zullen moeten kijken. 

De Staten hebben het budgetrecht en een controlerende taak. Ik moet vaststellen dat wij in dat licht 

bezien voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting in de knel komen. Ik doel op het feit dat wij niet 

kunnen controleren of de gelden die wij van de belastingdienst moeten krijgen wel daadwerkelijk 

worden ontvangen. Als we nagaan dat in 2005 € 36 miljoen is gecorrigeerd en die correctie voor ons 

€ 1,1 miljoen bedroeg en we ons realiseren dat wij in 2005 € 4,9 miljoen op onze bankrekening kre-

gen welk bedrag moest worden terugbetaald, kun je vaststellen dat aan de duidelijkheid over de mo-

torrijtuigenbelasting het nodige schort. Daarom hebben wij daarover een motie ingediend. Hierdoor 

komt niet alleen onze controlerende taak, maar ook ons budgetrecht in het gedrang. Wij weten im-

mers niet van welk bedrag wij mogen uitgaan.  

Over de inhoud, die in de commissie uitgebreid is besproken, zal ik nu niets meer zeggen. Het is 

duidelijk dat wij voor de toekomst een aantal verbeterpunten hebben. Wij gaan akkoord met de be-

stemming van het resultaat. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Het eerste rapport van de Randstedelijke Rekenkamer 

heeft hevige reacties uitgelokt: grote koppen in de kranten, geruststellende woorden van de Gedepu-

teerde en een stuk of wat notities van de ambtelijke organisatie. Wij hebben het rapport van de 

Randstedelijke Rekenkamer met veel belangstelling gelezen en zijn geschrokken van de daarin ge-

formuleerde bevindingen. Dat geldt overigens ook voor sommige van de bevindingen van de ac-

countant, maar dat terzijde. Jaarstukken waarin cijfers niet op elkaar aansluiten en waarin rekenfou-

ten en dergelijke zitten, kunnen wij niet goedkeuren. Foute stukken goedkeuren wil er bij ons niet 

in. Wij moeten als Staten in de spiegel durven kijken. In de vierde bevinding wordt gesteld, dat GS 

begrotingswijzigingen doorvoeren zonder autorisatie van Provinciale Staten. Een schande! Nou ja, 

zo lang wij in de Staten zitten is nog nooit een begrotingswijziging gewijzigd laat staan afgekeurd. 

Als je dat gegeven in beschouwing neemt, verwordt een dergelijke aantijging tot een administratieve 

kwestie. Zo kun je ook vragen stellen over de relevantie van niet aansluitende cijfers. Als over beide 

verschillende cijfers geen discussie ontstaat, is dat voor GS hooguit een indicatie dat in de betref-

fende post nog enige rek zit. Politiek relevant vinden wij deze bevindingen dus niet. 

Over de weerstandcapaciteit en diverse reserves willen wij graag betere informatie ontvangen, maar 

u hoeft ons die informatie niet vandaag te geven. 

Wij ontvangen bijvoorbeeld € 4 miljoen per jaar aan rente. Uit het hoofd rekenend zou je daaruit 

kunnen concluderen dat er ergens een spaarrekening met pakweg € 100 miljoen moet zijn. Ook dat 

valt wel mee als de informatie beter wordt gepresenteerd. “Al doende leert men” en “de volgende 

keer beter” zullen wij maar denken. 

Wat wij in ieder geval de volgende keer beter verwachten zijn de bevindingen in conclusie 1. Als de 

Staten meetbare indicatoren hebben afgesproken, willen wij de resultaten op die punten graag terug-

lezen. Wellicht is het mogelijk dat wij, voordat de begroting 2007 wordt gepresenteerd, deze resulta-

ten over 2005 nagezonden krijgen. Wij zijn van mening dat de jaarstukken 2005 beter en zonder 

fouten moeten worden gepresenteerd voordat wij ze kunnen goedkeuren. Dat betekent overigens 

niet dat wij het in 2005 gevoerde beleid afkeuren, het gaat ons alleen om de verantwoording daar-

van. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. In mijn aantekeningen staat een Freudiaanse vergissing, 

namelijk: “D66 stemt in met de vaststelling van de Rekenkamer.” Ik bedoel natuurlijk de vaststel-

ling van de jaarstukken. Die verschrijving is symbolisch voor de situatie waarin de Staten op dit 

moment verkeren. Door een aantal collega’s is gezegd dat de stukken van de Randstedelijke Reken-

kamer shockerend waren voor ons “zelfgevoel”, voor ons gevoel van professionaliteit en voor ons 

gevoel van vertrouwen in de gang van zaken op het provinciehuis. Wij gaan er immers van uit dat 

men daar professioneel werkt en het wel goed zal komen. 
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In de commissie heb ik gezegd dat ook sprake is van een crisis van verwachting. Ik zal het betoog 

dat ik daarover heb gehouden nu niet herhalen. Wij zijn zeker bereid zelf in de spiegel te kijken, ons 

te bezinnen op onze controlerende rol en uit deze bevindingen lering voor de toekomst te trekken. 

Wij stemmen in met de jaarstukken. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Wij hebben een aantal afspraken gemaakt 

die door de voorzitter van de commissie, mevrouw Bliek, zijn vastgelegd. Afgesproken is dat cor-

recties zouden worden doorgevoerd, wat is gebeurd. 

De vragen van het CDA over het verschil tussen het resultaat voor en na de verwerking van de re-

serves zijn keurig beantwoord. Ik denk dat dat verhaal duidelijk is. 

Na de goedkeuring van de Staten zal een nieuw jaarverslag verschijnen. Wij hebben afgesproken dat 

dat ook in de toekomst zo zal gaan, dat wij vanaf een nette kladversie met elkaar zullen gaan werken 

en na goedkeuring door de Staten tot druk van een geliktere versie dan de zwartwit-versie zullen 

overgaan. Die versie zal gebruikt worden om onder andere de burgers te informeren en zal bijvoor-

beeld in de bibliotheken beschikbaar zijn. Over de vorm van de definitieve versie zullen wij nog 

eens met elkaar moeten overleggen. 

Onlangs heb ik een boekje van de provincie Noord-Holland gezien, waarin de jaarrekening 2005 in 

een min of meer populaire versie is neergelegd. Wellicht zouden wij dat ook kunnen doen en kun-

nen wij de wat saaiere verantwoording en jaarcijfers die wij met elkaar bespreken in een zwartversie 

afdrukken. Het lijkt mij goed dat wij daarover met elkaar van gedachten wisselen. 

De laatste afspraak betreft het praten over de indicatoren. Wij hebben afgesproken in de commissie-

vergaderingen van juni met elkaar van gedachten te wisselen over de indicatoren, waarover veel 

opmerkingen zijn gemaakt. Ik denk dat het goed is dat in alle commissies te doen, deze discussie is 

immers niet het exclusieve domein van financiën. 

Door de heer Gumbs is er terecht op gewezen dat de Staten hun controlerende taak niet alleen uit-

voeren op het moment waarop het jaarverslag en de jaarrekening verschijnen. De Staten doen dat 

gedurende het gehele jaar en worden daartoe voortdurend van alle ontwikkelingen op diverse terrei-

nen op de hoogte gehouden. Ook die wisselwerking zullen wij in het oog moeten houden. Van de 

Staten wordt gevraagd aan te geven op welke terreinen zij die indicatoren ingevuld willen hebben – 

wij hebben afgesproken dat dat een beperkt aantal terreinen zal zijn – en Gedeputeerde Staten zullen 

daarop reageren en aangeven welke mogelijkheden zij zien om die indicatoren in te vullen. De 

GroenLinks-fractie heeft duidelijk aangegeven dat naar haar mening voornamelijk doelmatigheid, 

effectiviteit en rechtmatigheid naar voren moeten komen. 

Ik wil nu op de verhouding met de Randstedelijke Rekenkamer ingaan. Het is voor het eerst dat wij 

in deze vorm met elkaar te maken hebben gekregen en ik denk dat sprake is geweest van een com-

municatiestoornis. Bij ons werd afstemming als een ambtelijke afstemming ervaren en de Randste-

delijke Rekenkamer dacht dit zonder hoor en wederhoor te kunnen neerleggen. Wij hebben met el-

kaar ervaren dat het goed is tevoren hoor en wederhoor te hebben. Dat is een leermoment voor ons 

beiden. Als hoor en wederhoor plaatsvindt voordat wij het jaarverslag en de jaarrekening uitbren-

gen, kunnen wij rekening houden met de gemaakte opmerkingen. Ik zou dat erg op prijs stellen en 

heb van de directeur van de Randstedelijke Rekenkamer begrepen dat men ons een aantal handvat-

ten zal doen toekomen, waarmee wij bij het opzetten van de begroting rekening zullen kunnen hou-

den. Wij zullen daarover nog met elkaar van gedachten wisselen. Ik denk dat het goed is dat de 

Randstedelijke Rekenkamer ons dit rapport heeft voorgelegd. 

Er is een duidelijk verschil met het rapport van de accountant. De accountant gaat uit van een tole-

rantiemarge van 3% , de Randstedelijke Rekenkamer is van een tolerantiemarge van 0% uitgegaan 

en is op andere terreinen actief dan de accountant. Daarvoor is de Randstedelijke Rekenkamer ook 

ingesteld. Wij moeten lering trekken uit dit proces en een antwoord vinden op de vraag wat wij met 

de indicatoren gaan doen. Hoe gaan wij daarmee om? Naar mijn idee is op dat gebied een belangrij-

ke rol voor de Staten weggelegd. De fractie van D66 heeft in de commissie gezegd dat sprake is van 

een “chaos van verschillende verwachtingen”. Bij die uitspraak sluit ik mij aan. Ik vind dit een juiste 

kenmerking van wat er aan de hand is. Als je met iets start en nog niet alle zaken op elkaar zijn af-

gestemd, moet je door een fase heen waarin je dat doet. 

Dat brengt mij bij het weerstandsvermogen. Ik ga ervan uit dat het weerstandsvermogen voldoende 

is. De fractie van ONS Flevoland, die daarover een opmerking heeft gemaakt, wil ik erop wijzen dat 

wij het risicogebeuren in de commissievergadering zeer uitvoerig hebben gesproken en het ook over 
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de reserves en voorzieningen hebben gehad. De opmerking van de heer Jongsma dat wij daarover 

nodig met elkaar moeten praten toont naar mijn mening aan dat hij toen niet bij de les is geweest. 

Wij hebben nogmaals gezegd uitvoerig over het weerstandsvermogen gesproken en aangegeven, dat 

de omvang daarvan naar onze mening voldoende is. 

De fractie van de SGP, die heeft gezegd “liever traag en goed dan snel en slecht”, wil ik erop wijzen 

dat de stukken voor de datum 1 mei gereed moeten zijn. Over de meetbare doelstellingen heb ik het 

al gehad. 

De motie van VVD, CDA en ChristenUnie zie ik als een ondersteuning van de gedachte die wij 

hebben, als een ondersteuning van de brief die het IPO over deze kwestie heeft geschreven en als 

een ondersteuning van de brief die wij de heer Wijn hebben doen toekomen waarop wij overigens, 

na ruim vier maanden, nog steeds geen antwoord hebben ontvangen. Wij hebben een reminder ge-

stuurd en begrepen dat ambtelijk aan een antwoord wordt gewerkt. Kennelijk vind het Ministerie 

van Financiën het moeilijk op onze brief te reageren. 

De voor ons liggende jaarrekening heeft een goedkeurende verklaring gekregen, zowel voor wat be-

treft de getrouwheid als voor wat betreft de rechtmatigheid. Ik denk dat wij die stap voorwaarts met 

een blij gezicht mogen begroeten. De heer Van Amerongen heeft dat ook gedaan. Wij moeten ook 

onder ogen zien dat wij jaarlijks vooruitgang boeken. 

Concluderend wil ik zeggen dat wij gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben voor een goede 

invulling van de controlerende taak van de Staten en het van belang is dat wij in de komende twee 

maanden daarover met elkaar gaan praten. 

 

De heer Schaap: Ik wil de Gedeputeerde een vraag ter verduidelijking stellen. De thematiek rond de 

correctie op de afdrachten motorrijtuigenbelasting zingt hier rond als een structureel vraagstuk, ter-

wijl ik de indruk heb dat sprake is geweest van een incident. Ik zou een parallel kunnen trekken en 

kunnen zeggen dat de Rekenkamer in Den Haag de gang van zaken bij het Ministerie van Financiën 

heeft getoetst – dat vermoed ik, dat weet ik niet – en heeft geconstateerd dat € 36 miljoen foutief is 

geboekt, waarna een correctie is doorgevoerd. Is dit een incident of zitten wij met elkaar te praten 

over een structureel dilemma dat onze beraadslagingen beïnvloedt? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): De structurele component is dat door de belastingdienst geen 

goedkeurende verklaring wordt afgegeven. Onze accountant heeft in de commissie gezegd een 

goedkeurende verklaring te moeten afgeven voor diverse provincies die bij hem klant zijn – dat 

geldt niet alleen voor deze accountant, maar voor elke accountant – en hij dat doet op basis van een 

heel belangrijke pijler, de motorrijtuigenbelasting, die een deel van de inkomsten van een provincie 

bepaalt. De accountant moet aannemen dat de daarvoor opgevoerde bedragen goed zijn, terwijl 

daarbij geen accountantsverklaring is gevoegd. Op termijn zou het kunnen gebeuren dat onze ac-

countant ons zijn goedkeurende verklaring moet onthouden, omdat hij niet weet of de inkomsten uit 

de motorrijtuigenbelasting juist zijn opgevoerd. Wij hebben twee maal achter elkaar meegemaakt 

dat correcties zijn doorgevoerd. Ik wil niet zeggen dat dat structureel is - zo ver wil ik niet gaan -, 

maar wij moeten vaststellen dat de ondergrond niet duidelijk is en de accountant voor dat onderdeel 

een accountantsverklaring zou willen hebben. 

 

De heer Van Wieren: Een korte reactie, mijnheer de voorzitter. Hartelijk dank voor de beantwoor-

ding door het college. 

Ik ben blij met de toezegging van de Gedeputeerde dat wellicht een populaire versie van het jaarver-

slag kan worden gemaakt. In het begin van deze Statenperiode heb ik aangegeven dat het CDA 

graag zou zien dat we een RIO en een BIO krijgen Wij kunnen met een BIO beginnen. BIO betekent 

“Begroting in één oogopslag”. Een BIO maakt het mogelijk dat de burgers snel kunnen zien wat de 

provincie doet. ”RIO” staat voor “rekening in één oogopslag”. Een RIO kan gebruikt worden voor 

een goede financiële verantwoording. 

 

De heer Jongsma: Twee korte opmerkingen, mijnheer de voorzitter. 

Allereerst een opmerking over het vooroverleg met de Randstedelijke Rekenkamer. Ik vind het een 

goed idee dat vooraf afstemming plaatsvindt en bevindingen direct worden verwerkt. Wij behoeven 

niet over iedere spelfout geïnformeerd te worden, maar willen wel geïnformeerd worden over hoofd-

lijnen die op advies van de Randstedelijke Rekenkamer worden gecorrigeerd, al was het alleen maar 

omdat wij op die manier een idee krijgen van wat de Randstedelijke Rekenkamer toevoegt. 
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Ten tweede wil ik opmerken dat mij woorden in de mond zijn gelegd die ik niet heb gebruikt. Ik heb 

niet gezegd dat wij nodig over het weerstandsvermogen moeten praten. Ik heb een simpel reken-

sommetje gemaakt: ik heb de reserves bij elkaar opgeteld en ben op pakweg € 75 miljoen uitgeko-

men en voorts heb ik geconstateerd dat wij een renteopbrengst van € 4 miljoen hebben. Het is moge-

lijk dat wij een fantastische bank hebben die ons een zeer hoge rente geeft - als dat zo is, wil ik 

daarvan graag de naam weten - , maar het is ook mogelijk dat er elders meer geld is en als dat zo is, 

wil ik dat graag van u horen. 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Ook ik wil de Gedeputeerde dankzeggen voor zijn 

beantwoording. Ik ben er blij om dat het uitgangspunt, dat aan de slag moet worden gegaan met de 

ontwikkeling van prestatie-indicatoren, breed wordt gedragen en kan mij vinden in de opmerking 

van de heer Gumbs dat de uitoefening van de controlerende taak door de Staten een voortdurend 

proces is. Wellicht kunnen die indicatoren ook in de Voorjaars- of de Najaarsnota worden meege-

nomen. Ik ben er blij om dat wij daarover in juni in diverse commissies met elkaar van gedachten 

zullen wisselen opdat een eerste aanzet zal kunnen worden gegeven en wij straks niet alleen op cij-

fers, maar ook op doelstellingen en prestaties zullen kunnen sturen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ook ik zeg de heer Dijksma dank voor zijn beantwoording.  

Ik heb van hem begrepen dat wij onszelf veel ellende kunnen besparen door heldere afspraken te 

maken over de fase waarin de jaarcijfers definitief worden. Mijns inziens is dat na deze vergadering 

het geval. 

Ten tweede wil ik naar voren brengen dat het gesprek over de prestatie-indicatoren in de commis-

sievergaderingen van juni mijns inziens in de begroting 2007 moet worden vertaald. Dit is een sug-

gestie van de Randstedelijke Rekenkamer die door de Gedeputeerde is overgenomen. Mijns inziens 

moet het gesprek, dat wij hierover in juni in de commissies zullen voeren, tot het vaststellen van een 

aantal indicatoren in de begroting 2007 leiden. Is dat haalbaar en vindt u dat wenselijk? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik zal de laatste vraag als eerste beantwoorden. Of ik dat wense-

lijk acht is niet belangrijk, het gaat om de vraag of de Staten dat wenselijk achten. Mijns inziens is 

het maken van afspraken daarover aan de Staten. Ik wil wel zeggen dat het college, mochten de Sta-

ten zich in die zin uitspreken, daaraan graag zullen meewerken. Wij zitten dus dicht bij elkaar. De 

jaarcijfers worden pas definitief nadat ze door de Staten zijn vastgesteld. Provinciale Staten zijn het 

hoogste orgaan in de provincie.  

Met de VVD ben ik het eens dat wij niet alleen op cijfers moeten sturen. Als in de commerciële we-

reld een planning- en controlproces met veel aandacht is opgezet en iemand een schouderklopje 

krijgt omdat hij of zij in een jaar 30% meer winst heeft gemaakt, wordt dat planning- en controlpro-

ces gelijk om zeep geholpen. Door op die manier te werk te gaan zeg je in feite dat het alleen maar 

om de winst gaat. Wij zijn natuurlijk geen commercieel bedrijf, maar wij moeten wel over indicato-

ren en dat soort zaken spreken.  

Ik ben het eens de opmerking van de heer Gumbs in eerste termijn dat het resultaat steeds kleiner 

wordt. Bij ons is de omgekeerde vorm van toepassing. Wij waarderen het behalen van een kleiner 

resultaat als het beter benaderen van de doelstellingen. Als een overheid het goed doet en succes 

heeft, wordt om die successen gevraagd en dat kost weer meer geld. Dat is het vervelende van de 

overheid. 

Ik moet vaststellen dat ik de bijdrage van ONS Flevoland verkeerd heb begrepen. Dat vind ik verve-

lend, maar dat kan gebeuren. 

Voor wat betreft de € 75 miljoen maakt de heer Jongsma een denkfout. De heer Jongsma sprak over 

reserves, die niet per se in actiefposten voor hetzelfde bedrag worden opgenomen. In de tegoeden 

die wij bij banken aanhouden zitten ook de voorschotten op Europese subsidies en een aantal andere 

voorschotten, zoals bijvoorbeeld op het gebied van de BDU, waarmee grote bedragen voor het ver-

keer gemoeid zijn. In dit verband denk ik ook aan de gelden voor de jeugdzorg. Daarnaast hebben 

wij op een aantal wat langer uitstaande posten een hogere rente gerealiseerd dan de thans geldende 

rente. De heer Jongsma moet ons dus niet vragen zijn bankier te worden. De € 4 miljoen aan rente-

inkomsten heeft betrekking op een fluctuerend bedrag. 

De heer Van Wieren sprak over BIO en RIO. Ik heb terzake nog geen toezegging gedaan, wij moe-

ten daarover nog eens met elkaar praten. Ik denk wel dat het nuttig zou zijn de provincie op die ma-

nier over het voetlicht te brengen. 
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De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

Wenst de heer Jongsma een derde termijn? Dat vind ik wel veel gevraagd, maar laat ik er maar van 

uitgaan dat de heer Jongsma de heer Dijksma interrumpeert. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Ik wil alleen nog maar zeggen dat wij de Gedeputeerde 

dankzeggen voor zijn beantwoording en instemmen met de jaarrekening. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over de jaarstukken over te gaan Daarna zal ik de mo-

tie in stemming brengen. Eerst dienen de Staten in te stemmen met de in de bijlage bij het Staten-

voorstel genoemde toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en de gewijzigde begrotingsra-

mingen, waarvoor de Staten in 2005 nog geen besluiten waren voorgelegd.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Dan vraag ik u nu de jaarstukken 2005 vast te stellen.  

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Kunt u instemmen met de toevoeging van het rekeningresultaat aan de algemene re-

serve? 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten besloten. 

 

De voorzitter: Dan is nu aan de orde de besluitvorming over de motie over de onzekerheden betref-

fende de motorrijtuigenbelastinginkomsten.  

 

De door de fracties van de VVD, CDA en ChristenUnie ingediende motie wordt unaniem aanvaard. 

 

De voorzitter: Ik zeg u toe dat wij de inhoud van de motie aan de in de motie genoemde instanties 

ter kennis zullen brengen. 

 

5. Vaststelling Voorjaarsnota 2006 en de daarin opgenomen begrotingsvoorstellen 

 

De heer Van Amerongen: Mijnheer de voorzitter. Tot ons genoegen mogen wij constateren dat, zo-

als GS dat noemen, de uitvoering van de begroting “op schema” ligt.  

De Voorjaarsnota heeft een forse evolutie doorgemaakt. In het verleden was de Voorjaarsnota een 

financieel stuk, de nota is nu echter een puur verbaal stuk geworden. Wij willen voorstellen in de 

commissie nog eens te bespreken of de Voorjaarsnota de informatie bevat die de Staten wensen te 

ontvangen. 

Zojuist hebben wij over prestatie-indicatoren gesproken. Wat ons betreft moeten die indicatoren ook 

in de tussenrapportages worden meegenomen. 

Wij stemmen in met deze Voorjaarsnota. 

 

De heer Gumbs: Wij kunnen ons volledig vinden in de bijdrage van de VVD, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Van Wieren: Ook ik sluit mij daarbij aan. 

 

De voorzitter: Ik zie iedereen knikken. Wil de heer Dijksma nog iets zeggen? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. In de Voorjaarsnota komen weinig finan-

ciële zaken naar voren. Ik ben het ermee eens dat wij consequent met prestatie-indicatoren moeten 

gaan werken, maar vraag mij af of wij dat al bij de Voorjaarsnota moeten doen. Ik stel voor daarover 

in de commissie met elkaar van gedachten te wisselen. Een Voorjaarsnota bevat hooguit de ontwik-
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kelingen per eind maart en ik vraag mij af of wij dan al prestatie-indicatoren kunnen bepalen. Dat 

lijkt mij lastig. Het lijkt mij gemakkelijker dat in de Najaarsnota te doen. Ik zeg nu wel iets verve-

lends, want ik leg hiermee meteen een aapje op mijn schouder ten aanzien van de Najaarsnota van 

dit jaar. Ik denk dat de Voorjaarsnota te vroeg wordt geschreven om daarin prestatie-indicatoren te 

kunnen meenemen. Laten wij daarover in commissieverband eerst maar eens met elkaar overleggen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt met algemene stemmen conform het voorstel van het college 

van Gedeputeerde Staten gesloten. 

 

De voorzitter: Wij zijn toe aan een koffiepauze. Ik schors de vergadering en stel voor om half elf 

met de algemene beschouwingen beginnen. 

De vergadering is geschorst. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Aan de orde zijn de algemene beschouwingen over het begrotingsjaar 2007. Zoals u weet hebben wij 

een spreektijd van om en nabij de tien minuten per fractie afgesproken. 

De heer Van Daalen heeft als eerste het woord. 

 

6. Algemene beschouwingen voor het begrotingsjaar 2007 volgens het hierna vermelde tijd   schema 

en met inachtneming van de door het presidium voorgestelde spreektijdregeling  voor de algemene 

beschouwingen van de fracties. 

      Bij de algemene beschouwingen kunnen worden betrokken: 

a. het jaarverslag 2005 en de bestemming van het rekeningresultaat 2005; 

b. de Voorjaarsnota 2006 en de daarin opgenomen begrotingsvoorstellen; 

c. het financieel kader begroting 2007. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Dames en heren. Het begin van wijsheid is dat je wijs-

heid zoekt en aan alles wat je hebt verworven inzicht toevoegt. Velen van ons kunnen zich het nog 

wel herinneren: midden in het negende decennium van de vorige eeuw werd de pc geïntroduceerd. 

Het zou natuurlijk niks worden. Nou ja, een paar professionele wizkids zouden er misschien iets 

mee kunnen, maar het zou niks worden. Midden in het tiende decennium van de vorige eeuw ver-

scheen het internet, email deed zijn intrede en men sprak voorzichtig over het “worldwide web”. Het 

zou nooit wat worden … behalve voor een paar wizkids misschien. Midden in het eerste decennium 

van de 21e eeuw werd de superbus geïntroduceerd. Het zal nooit iets worden, behalve voor een 

paar… Durven wij inzicht toe te voegen aan hetgeen wij hebben verworven? Durven wij visionair te 

zijn als het om onze provincie gaat? Durven wij alternatieve wegen in te slaan? Wegen die nodig 

zijn om dreigend zwaar weer te omzeilen? Ik doel op het dreigende zwaar weer waarover het college 

in de kaderbrief spreekt. Dreigend zwaar weer op financieel gebied, maar ook omdat opnieuw een 

naar onze mening verlammende discussie is ontstaan over het al dan niet voortbestaan van Flevoland 

als zelfstandige provincie. Zonde van de tijd! 

Dit zijn de laatste beschouwingen van deze Staten met een college dat op zoek is naar alternatieven 

om deze periode zo toekomstgericht mogelijk af te ronden. Uw kadernota 2007-2010 laat dat zien. 

In de kadernota zitten best aantrekkelijke elementen, maar het totale plaatje spreekt ons niet aan. Het 

beleid kan naar onze mening nog meer op de toekomst gericht, nog meer op het totaal van de pro-

vincie gericht en nog rigoureuzer zijn.  

 Wat de ChristenUnie betreft zal de provincie Flevoland een zelfstandige economische factor moeten 

zijn, een provincie waarin mensen zich wel bevinden omdat zij in een aantrekkelijke woonomgeving 

wonen, zich in sociaal opzicht goed voelen en hier hun werkomgeving hebben. Dat geldt natuurlijk 

voor ons allemaal.  Het is gemakkelijk dat uit te spreken en vervolgens achterover te leunen totdat 

het college iets heeft bedacht. De ChristenUnie wil zich er niet gemakkelijk vanaf maken en heeft 

daarom een alternatieve kadernota ingediend, die u in de bundel hebt gevonden. Vanmorgen heb ik 

van een aantal Statenleden gehoord dat wij voor veel extra leeswerk hebben gezorgd. 

Op een aantal terreinen maken wij andere keuzen en wij vragen de Staten in een elftal moties – onze 

excuses aan de griffie voor het late indienen daarvan – op hoofdlijnen dezelfde keuzen te maken.   
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De eerste groep moties gaat over de keuzen die wij in ons alternatieve financiële kader voorstellen. 

Het college stelt een ombuigingsoperatie voor en zegt daarbij “het is twee keer 5% en wij willen de 

kaasschaafmethode niet gebruiken”. Met andere woorden: de Staten moeten keuzen maken. Wij stel-

len u bij motie – de motie met de titel “Ombuigingsoperatie” – een aantal keuzen voor. 

De fractie van de ChristenUnie begrijpt dat het noodzakelijk is de MRB tot het landelijk gemiddelde 

te verhogen. Wij hebben ons in deze Staten altijd tegen het verhogen van de motorrijtuigenbelasting 

verzet en gezegd dat een verhoging voor ons alleen acceptabel is als daarmee infrastructurele pro-

jecten worden gefinancierd. Naar ons idee kunnen wij op dit moment een aantal van die projecten 

noemen. Wij stellen voor de extra opbrengst uit de motorrijtuigenbelasting onder te brengen in een 

infrastructuurfonds dat door ons kan worden gebruikt voor het realiseren van extra infrastructuur. 

Daarbij denk ik aan een IJmeerverbinding, aan de verdubbeling van de Gooiseweg of wellicht inten-

siever openbaar vervoer. Wij zouden dat fonds willen gebruiken als een soort smeermiddel om de 

rijksoverheid over de streep te trekken. Er zijn twee moties die daarover gaan: de motie over de op-

centen motorrijtuigenbelasting en de motie over de reserve infrastructuur. 

Wij hebben in onze fractie gesproken over het zo slim mogelijk inzetten van de middelen die wij al 

hebben. Ook daarover dienen wij een aantal moties in, die vooral gericht zijn op de wijze van uit-

voering van het Omgevingsplan - de € 10 miljoen ambitie die daarin zit -, Andere Overheid, de door 

het college aangedragen organisatie-ontwikkeling, het tempo van de Investeringsimpuls Flevoland-

Almere en een gelijkloop met het Omgevingsplan Flevoland die daarin zou kunnen zitten. 

Tenslotte vragen wij u bij motie begrotingsruimte voor de Staten beschikbaar te houden om nieuwe 

ontwikkelingen te kunnen volgen en te kunnen ondersteunen. 

Er zijn ook nieuwe ontwikkelingen. In mijn inleiding hebben gevraagd of wij het aandurven visio-

nair te zijn. Bij de aankondiging van de superbus was vrijwel iedereen sceptisch. Dat is voor wizkids 

… Een snelheid van 250 kilometer per uur en vervoer van deur tot deur … Wat een onzin! Wie gaat 

daarvan gebruik maken? In de tussentijd is een innovatiegroep met klinkende namen van de grond 

gekomen. In die innovatiegroep zitten mensen van grote industriële ondernemingen zoals Shell en 

Stork. De TU Delft en TNO omarmen het idee. Tal van bedrijven hebben de benodigde technische 

onderdelen voorhanden en last but not least: in Lelystad zit Schaap Composits, die de oven heeft 

waarin de bus kan worden gebakken. Waarom zouden wij niet voor een superbus in de noordvleugel 

pleiten? Overigens: de desbetreffende motie wordt samen met GroenLinks ingediend. Volgens ons 

is de superbus een duidelijke kans voor het opheffen van infrastructurele knelpunten, het terugdrin-

gen van de CO
2
-uitstoot en de economie in ons gebied. 

Voor het derde achtereenvolgende jaar willen wij u de biobrandstof onder de aandacht brengen. In 

de NRC van zaterdag 13 mei werd benadrukt dat Nederland op dit gebied hopeloos achterloopt. Laat 

Flevoland het voortouw nemen. Het kan anders en wij kunnen dat bewijzen.  

De ChristenUnie streeft drie doelen na: verbetering van het milieu, perspectief voor de landbouw en 

het aantrekken van specifieke bedrijvigheid.  

Na onze koolzaad- en biobrandstofmotie dienen wij nu een motie in waarin wij ervoor pleiten via 

vergisting tenminste 75.000 huishoudens in het jaar 2009 van elektrische energie te gaan voorzien. 

De motie over de vergistingsenergie dienen wij samen met het CDA en GroenLinks in. Overigens 

mag u in de loop van dit jaar een plan voor het winnen van energie uit water van ons verwachten. 

Onze ambities moeten een passende maat hebben. Voor onze fractie is de ambitie van het college 

met betrekking tot de inrichting van het middengebied in het zuidelijk deel van onze provincie twee 

maten te groot. Het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak is daarvan de belangrijkste indica-

tor. Wij dagen het college uit, nu het nog kan, de plannen voor de inrichting van het middengebied 

in overleg met de gebiedspartners tot een maatschappelijk aanvaardbare omvang en inrichting terug 

te brengen. De inspraak rondom het Omgevingsplan heeft college naar onze mening voldoende 

handvatten geboden om dat daadwerkelijk te laten gebeuren. Wij zullen het college voor wat deze 

inspraak betreft zeer kritisch volgen. 

Dit zijn de laatste algemene beschouwingen in deze Statenperiode. De ChristenUnie heeft in de af-

gelopen jaren een welwillend oor voor haar ideeën ervaren. Soms niet direct, maar één of twee jaar 

later wel. Wij noteren dat met dankbaarheid en hopen ook dit maal op een serieus debat over onze 

voorstellen.  

Wij hebben in onze algemene beschouwingen telkens mogen aangeven dat er voor onze fractie ook 

nog een andere dimensie aan dit werk zit. Wij weten en ervaren dat dit voor meerdere collega’s 

geldt. Wij begonnen deze algemene beschouwingen met een uitspraak van koning Salomo, die is 

vastgelegd in zijn spreukenboek dat in de bijbel is te vinden. Wij willen onze bijdrage graag met een 
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andere uitspraak van koning Salomo afsluiten. Die uitspraak geeft onze motivatie weer en wij hopen 

dat velen die motivatie met ons willen delen. “Wijsheid begint met ontzag voor de Heer. Inzicht is 

vertrouwdheid met de Heilige.” 

 

Door de fractie van de ChristenUnie zijn de volgende moties ingediend: 

 

Motie Ombuigingsoperatie 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

-  Gedeputeerde Staten een financieel kader voor de begroting 2007 e.v. hebben opgesteld;   

- uit het financieel kader blijkt dat de provincie Flevoland in financieel ‘zwaar weer’ verkeert; 

- daarom door GS wordt voorgesteld een ombuigingsoperatie van twee maal 5% uit te voeren; 

- het niet wenselijk is dat op de kaasschaafmethode te doen; 

spreken uit dat: 

- zij zelf keuzen wenst te maken m.b.t. deze ombuigingsoperatie; 

- daarom de onderstaande concrete bezuinigingen worden bepaalt; 
Programma onderdeel           Raming van de bedragen  Motivatie 

         Apparaat                 Uitvoering 

1.1.1 Provinciale Staten     € 164.900,-     € 153.459,- het aantal statenleden vermin met 17% 

1.1.2 GS              € 100.00,- vermindering respresentatiekosten 

1.1.7 RegioRandstad      €   66.000,-     € 168.000,- samenwerkingsverband beëindigen 

1.1.8 Dmitrov orde en veiligheid     € 123.000,-     € 209.000,- relatie beëindigen 

         door vorming van de veiligheidsregels nog 

1.2.1 Openbare orde en veiligheid   € 300.000,-     €  60.000,-  slechts toezichthoudende rol 

         werkzaamheden herschikken; er zijn parallellen 

7.3.2 Axion               € 500.000,- met wat SSF en de grote gemeenten doen 

8.2.1.34 Kunst        €  90.000,-  minder nieuwe landschapskunstwerken 

8.2.1.35 Kunst      €  65.000,-     € 468.000,- geen projecten meer subsidiëren 

         uitsluitend de ISV-gelden over de gemeenten 

9. Wonen       € 145.000,-     € 403.000,- verdelen 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op dit te verwerken in de begroting 2007 en de meerja-

renbegroting; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie A) 

 

Motie Reserve infrastructuur 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- de ontwikkeling van Flevoland dreigt te stagneren door het ontbreken van goede verbindingen 

met ons omliggende regio’s; 

- vele Flevolanders dit ook dagelijks aan den lijve ondervinden door de lange files waarin zij te-

recht komen; 

spreken uit dat: 

- in de komende jaren met hoge prioriteit de volgende verbindingen verbetering c.q. aanleg be-

hoeven; 

- een IJmeer-verbinding (tenminste door hoogwaardig openbaar vervoer); 

 - vergroting van de capaciteit van de A27 (bundelen met hoogwaardig openbaar vervoer); 

 - snelle openbaar vervoer-verbinding tussen Emmeloord en de Amsterdamse regio; 

 - verdubbeling van de Gooiseweg; 

 - versnelde aanleg van de N23 en opschaling naar een autoweg; 

 - opschaling van de N50 tot autoweg; 

- het uit een oogpunt van ‘olie in de machinerie’ verstandig is te kunnen beschikken over een re-

serve infrastructuur; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- deze reserve m.i.v. 2007 te gaan vormen; 

- een task-force (overheid, vervoerders, bedrijfsleven) de opdracht te geven zo snel mogelijk met 

voorstellen te komen voor de verbetering van de verbindingen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie B) 

 

Motie opcenten MRB 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 
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overwegende dat: 

- Gedeputeerde Staten voorstellen de opcenten MRB geleidelijk te verhogen tot het landelijk ge-

middelde, te beginnen in 2008; 

- het onderzoek van Cebeon heeft aangegeven dat een dergelijke verhoging zeer wenselijk is om 

een andere verdeling van het provinciefonds te kunnen bewerkstelligen; 

- de MRB op termijn zal worden vervangen door een systeem van beprijzen; 

- verwacht mag worden dat de verdeling van de gelden uit die beprijzing zal plaatsvinden op 

grond van de inkomsten uit de MRB uit de voorgaande jaren; 

- Flevolanders een gematigde extra verhoging van de opcenten kunnen accepteren als dezen ten 

goede komt aan door hen ervaren knelpunten; 

spreken uit dat: 

- de inkomsten uit deze verhoging uitsluitend bestemd zullen worden voor majeure projecten; 

- een aantal van dit type projecten op stapel staat om de groei van de provincie te ondersteunen; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op de genoemde verhoging stapsgewijs (in drie jaren) te 

laten plaatsvinden, te beginnen in 2007; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie C) 

 

Motie tempo investeringsimpuls Flevoland-Almeren 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- Provinciale Staten zich een investeringsprogramma Flevoland-Almere ter grootte van € 100 

miljoen hebben voorgenomen; 

- de voorgenomen investeringen binnen een tijdsbestek van 15 jaar zullen worden gerealiseerd; 

- Gedeputeerde Staten nu voorstellen hiervan de eerste € 35 miljoen in een periode van vier jaar 

te willen realiseren; 

- Daarmee een onevenredig beslag gelegd wordt op de begroting voor de eerstekomende vier 

jaar; 

Spreken uit dat: 

- de reserveringen die nodig zijn voor de investeringsimpuls Flevoland gelijkmatig over de totale 

programmaperiode moeten worden verdeeld; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op de begroting 2007 en meerjarenraming 2007-2009 

overeenkomstig op te stellen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie D) 

 

Motie gelijkloop IFA met OPF 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- Provinciale Staten een investeringsprogramma Flevoland-Almere ter grootte van € 100 miljoen 

hebben voorgenomen; 

- een van de doelstellingen van het investeringsprogramma Flevoland-Almere een betere aanslui-

ting tussen Almere en het overige deel van Flevoland is; 

- in het omgevingsplan Flevoland 2006 uitvoeringsprojecten zijn opgenomen, die bijdragen aan 

de verbeterde aansluiting van Almere op het overige deel van Flevoland; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op proceskosten voor de uitvoeringsprojecten Oost-

vaarderswold en Markermeer, zoals opgenomen in het ontwerp Omgevingsplan 2006, onder te bren-

gen in het investeringsprogramma Flevoland-Almere; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie E) 

 

Motie begrotingsruimte 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- Gedeputeerde Staten een financieel kader voor de begroting 2007 aan Provinciale Staten hebben 

aangeboeden; 

- het financieel kader een zwaar beslag legt op de beschikbare financiële middelen; 

- hierdoor geen structurele begrotingsruimte overblijft voor nieuw beleid; 

spreken uit dat: 
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- Provinciale Staten jaarlijks een bedrag van € 1,5 miljoen wensen vrij te houden voor de uitvoe-

ring van nieuw beleid; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op de begroting 2007 en meerjarenraming 2007-2009 

overeenkomstig op te stellen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie F) 

 

Motie uitvoering Omgevingsplan 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- de provincie Flevoland een actieve uitvoeringsstrategie wil hanteren bij de uitvoering van het 

Omgevingsplan 2006; 

- ook voor de uitvoering van het bestaande Omgevingsplan ambtelijke capaciteit beschikbaar is; 

- het financieel meerjarenperspectief van de provincie Flevoland geen uitbreiding van de organi-

satie toelaat voor het uitbreiden van de uitvoeringsorganisatie; 

spreken uit dat: 

- dekking voor de uitvoeringskosten (proceskosten) voor het Omgevingsplan Flevoland 2006 ge-

vonden zal moeten worden in de lopende begroting en de bestaande organisatie; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op de begroting 2007 en meerjarenraming 2007-2009 

overeenkomstig op te stellen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie I) 

 

Motie andere overheid 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- het actieprogramma andere overheid zich richt op het verbeteren van de dienstverlening aan 

burgers en bedrijven; 

- Provinciale Staten, via de strategische pijler ‘Andere Overheid’ hiervoor inmiddels een budget 

van € 1,3 miljoen beschikbaar hebben gesteld; 

- de provincie Flevoland in de Overheid.nl monitor is gestegen van een 11e naar een 6e plaats; 

- de cultuurverandering en de structuurverandering, die de basis zijn van het actieprogramma An-

dere Overheid ook leiden tot efficiencyverbetering, onder andere omdat de klant steeds vaker 

zijn zaken met de overheid kan doen zonder tussenkomst van een medewerker; 

spreken uit dat: 

- de dienstverlening aan burgers en bedrijven voortdurend aandacht en waar mogelijk verbetering 

dient te krijgen; 

- de efficiencywinst die het gevolg is van het actieprogramma Andere Overheid kan worden aan-

gewend voor verdere verbetering van de dienstverlening; 

- door samenwerking met andere overheden gezocht moet worden naar verdergaande kostenre-

ductie; 

- tot 2010 geen extra financiële middelen boven de reeds geplande zullen worden vastgelegd in 

het Actieprogramma Andere Overheid;; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op de begroting 2007 en meerjarenraming 2007-2009 

overeenkomstig op te stellen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie J) 

 

Motie organisatie ontwikkeling 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- de provincie Flevoland werkt aan een meerjarenperspectief voor de ontwikkeling van de ambte-

lijke organisatie; 

- de ambtelijke organisatie een zekere en gewenste dynamiek kent; 

- Provinciale Staten een bestemmingsreserve ‘personele frictiekosten’ hebben ingesteld; 

- deze reserve tot nu toe af en toe op incidentele basis versterkt werd wanneer dat concreet aan-

leiding toe was; 

- Gedeputeerde Staten voorstellen de voeding voor deze bestemmingsreserve structureel te rege-

len; 

spreken uit dat: 
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- Provinciale Staten inzicht wensen te houden in de concrete aanleiding(en) voor versterking van 

de bestemmingsreserve ‘personele frictiekosten’; 

- een structurele voeding van de bestemmingsreserve ‘personele frictiekosten’ daarom niet ge-

wenst is; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- het personeelsbeleid zo in te richten, dat frictiekosten tot het minimum beperkt zullen worden; 

- geen structurele toevoeging aan de bestemmingsreserve ‘personele frictiekosten’ op te nemen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie K) 

 

Door de fractie van de ChristenUnie en GroenLinks is de volgende motie ingediend: 

 

Motie mogelijkheden superbus in noordvleugel 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- het Consortium Superbus van TU Delft, Connexxion en Volker Wessel flink aan de weg tim-

mert; 

- de superbus van Wubbo Ockels de goede eigenschappen van het railvervoer combineert met de 

goede aspecten van het wegvervoer; 

- deze superbus in de recente studie van de rijksoverheid inzake de Zuiderzeelijn goed scoort en 

als goedkoopste alternatief en minst milieubelastende optie uit de bus rolt; 

- superbussen in steden emissiearm kunnen rijden; 

- voor de superbus geen aparte, dure kunstwerken nodig zijn; 

- de superbus-technologie flexibel is, omdat zij niet in onveranderlijke infrastructuur zit, maar in 

voertuigen die regelmatig kunnen worden aangepast en verbeterd; 

- de ontwikkeling van de superbus een belangrijk exportartikel kan opleveren; 

- vergelijkbare moties over de superbus in andere provincies worden ingediend; 

spreken uit dat: 

- het concept ‘snelvervoer op aanvraag’ op korte termijn uitwerking verdient; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- op korte termijn met de andere provincies in de noordvleugel van de Randstad in gesprek te 

gaan om gezamenlijk de mogelijkheden van de superbus te verkennen; 

- de resultaten van deze gedachtewisseling te betrekken bij de voorbereiding van de begroting 

2007; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie G) 

 

Door de fractie van de ChristenUnie, het CDA en GroenLinks is de volgende motie ingediend: 

 

Motie vergistingenergie 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- Nederland een bijdrage wil leveren aan de EU-richting voor biobrandstoffen (2% in 2005 en 

5,75% in 2010) en het Kyoto-protocol (6% CO
2
 reductie, 2008-2012 t.o.v. 1990); 

- Energieproducten een toenemende inkomstenbron is voor de Flevolandse landbouw; 

spreken uit dat: 

- Flevoland zich sterk moet maken voor bedrijvigheid rondom schone energie; 

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- vergistingsinstallaties als neventak voor de landbouw te stimuleren; 

- als doelstelling te hanteren dat in het jaar 2009 75.000 huishoudens daaruit hun  elektrische 

energie halen; 

- zich in te spannen om bij het Ministerie van EZ de bestaande subsidies zeker te stellen en zo 

mogelijk uit te breiden; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie H)  

 

De voorzitter: Door de heer Van Daalen is een reeks moties ingediend. Als het goed is hebt u daar-

van een kopie ontvangen.  

De heer Ruifrok heeft het woord. 
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De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter, collega’s. De heer Van Daalen memoreerde terecht dat dit 

de laatste algemene beschouwingen in deze Statenperiode zijn. Het is daarom goed te bekijken waar 

wij nu staan. 

In de afgelopen tijd is, zowel door de Staten als door het college, op een aantal cruciale punten de 

koers verlegd naar meer aandacht voor de stad als motor voor de ontwikkelingen en leefbaarheid, in 

de tweede plaats naar een verbeterde samenhang tussen stad en land en in de derde plaats naar een 

versterking van de belangen van groen en blauw daarin. De Partij van de Arbeid heeft geprobeerd 

daarbij een belangrijke rol te spelen. Geconfronteerd met de kaders voor 2007 en een doorkijkje naar 

de langere termijn is dit een goed moment om de voornaamste inhoudelijke accenten nog eens te 

onderstrepen. Ik doe dat met overtuiging. 

Wij moeten met elkaar de contouren schetsen van de afspraken die wij kunnen maken over de vraag 

hoe wij onze ambities kunnen betalen. Daarbij zijn – ik zeg dit op voorhand – in de ogen van de Par-

tij van de Arbeid, kijkend naar de perspectieven op langere termijn en het beeld dat het college ons 

heeft voorgelegd, ombuigingen noodzakelijk en is het kijken naar de vergroting van onze inzet uit de 

belastingruimte onontkoombaar. Onlangs waren wij bij elkaar om na te denken over de vraag welke 

de essentiële onderwerpen zijn die in het kader van de ontwikkeling van Flevoland aan de orde die-

nen te komen. Gelukkig is sprake van een parallel tussen de onderwerpen die wij in dat kader met 

elkaar hebben opgehoest en de hoofdlijnen van de ambities en investeringen die wij in de kadernota 

van het college en de daarbij behorende stukken terugvinden. Dat geeft in de ogen van de PvdA na-

drukkelijk aan dat wij een goede koers varen. Tijdens diezelfde conferentie hebben wij geconsta-

teerd dat wij die koers graag willen vasthouden omdat wij onszelf meer tijd willen gunnen om ons 

gebied voor de toekomst van een stevige basis te kunnen voorzien. Ik wil die grondslagen noemen 

omdat ik denk dat daaraan een belangrijk argument kan worden ontleend om voor wat betreft onze 

voornemens en ambities geen water bij de wijn te doen. Het beleid in Flevoland moet kantelen en 

Flevoland moet zichzelf borgen om de toekomst stevig tegemoet te kunnen treden. 

Ik heb al gezegd dat er meer aandacht moet komen voor stedelijke ontwikkeling. De dynamiek van 

Almere is nodig voor de dynamiek van het hele gebied en de samenhang tussen stad en land en de 

toegevoegde waarde die daaruit kan ontstaan is absoluut een unieke kans voor Flevoland. 

Ten tweede. De provincie Flevoland ontleent haar bestuurlijke bestaansgrond aan een gemeenschap-

pelijke ontwikkelingstaak. Ik zeg met nadruk “gemeenschappelijke ontwikkelingstaak”. Het is de 

schaal van de gemeenten, de traditie van een sterk lokaal bestuur en de potentie van de inbedding 

van stedelijke functies in groen, die ons gebied van nature kenmerken. De zelfstandigheid van Fle-

voland beschouwen wij als de beste basis voor een evenwichtige ontwikkeling en een democratische 

legitimatie van het bestuur in dit gebied, of dat uiteindelijk wel of niet tot het voortbestaan van de 

zelfstandige provincie Flevoland zal leiden. De keuze voor een onverdeeld Flevoland biedt in onze 

ogen het meeste perspectief – dat is volstrekt helder – en dus is het van belang in de Flevolandse 

samenhang te investeren. 

Ten derde de ontsluiting van Flevoland. Het gaat niet alleen om de weginfrastructuur. Het is heel be-

langrijk dat wij ons realiseren, dat het ook om hoogwaardig openbaar vervoer gaat. De twee doel-

stellingen die in het traject dat de aanloop vormde tot de magneetzweefbaan met elkaar verbonden 

moesten worden, namelijk het oplossen van infrastructurele knelpunten in de noordvleugel en een 

economische impuls voor het noorden van ons gebied, zullen zoals het nu naar uit ziet – de koersen 

van de dag zijn veranderlijk – uiteindelijk los van elkaar gerealiseerd moeten worden en de PvdA 

legt nadrukkelijk prioriteit bij de IJmeerverbinding en bij een Luchthaven Lelystad. Uiteindelijk zal 

noordelijk Flevoland moeten proberen mee te liften met economische impulsen voor het noorden. 

Gezien de recente besluitvorming en de gisteren gedane toezeggingen is er volgens ons geen enkele 

reden nu te besluiten tot het afbouwen van de reserve die wij daarvoor aan het vormen zijn. 

De groen/blauwe opgave voor Flevoland is een essentiële randvoorwaarde. In de ogen van de Partij 

van de Arbeid is het Oostvaarderswold in een ambitieuze variant – over de exacte omvang en invul-

ling daarvan komen wij bij de vaststelling van het Omgevingsplan te spreken – misschien wel het 

ijkpunt bij uitstek als het gaat om de stedelijke ontwikkeling in de noordoostelijke randstad. De pro-

vincie en de gemeente Almere houden nu al serieus rekening met een groei van 60.000 tot 70.000 

woningen en ik denk dat die groei kan worden onderbouwd, maar als je verder doorkijkt – dat is de 

opdracht bij het maken van een grote ruimtelijke opzet van Flevoland en het kenschetsen van die 

ontwikkeling – moet je ruimte bieden aan een verdere groei van Almere en iets zeggen over zowel 

omvang als ligging van deze zone. 
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Ten vijfde. Het versterken van de bestaande sociale infrastructuur moet hand in hand gaan met de 

ontwikkeling. Juist op het terrein van de sociale infrastructuur kunnen wij ons geen verdere achter-

standen veroorloven. Die achterstanden gaan ten koste van de meest kwetsbare groepen in Flevo-

land. Er zijn dus investeringen nodig in leefbaarheid, die overigens ook nadrukkelijk de basis vor-

men voor wat je het vestigingsklimaat zou kunnen noemen. Mensen en bedrijven willen zich hier al-

leen maar vestigen als wij ervoor zorgen, dat de zaken ook op dat terrein voor elkaar zijn. 

Ten zesde. In het kader van een evenwichtige ontwikkeling van de provincie wil de Partij van de 

Arbeid ook aandacht vragen voor het speerpunt noordelijk Flevoland. Ik wil graag van het college 

horen hoe ver het is met het verkennen c.q. uitvoeren van de eerder aangenomen moties betreffende 

economische verbreding en randmeer. Wellicht kunt u, vooruitlopend op de discussie over het Om-

gevingsplan, daarover al een aantal dingen zeggen. 

Voor wat betreft de koers is het voor de Partij van de Arbeid ondenkbaar dat wij nu op essentiële 

punten op gemaakte keuzen terugkomen. Uitstellen en vertragen daarvan is in onze ogen niet zonder 

gevaar. Als wij dat doen, lopen wij het risico straks de boot te missen en het is helder dat ten gevol-

ge daarvan een moeilijk financieel plaatje zal ontstaan. 

Ik zal de punten nog even op een rijtje zetten. Het gaat om het investeringsprogramma Flevo-

land/Almere, het Omgevingsplan, de extra middelen voor de jeugdzorg, het PMIT, Andere Overheid 

en de frictiekosten. Dat zijn allemaal directe gevolgen van eerdere besluitvorming door deze Staten. 

Noch de rijksoverheid noch andere provincies maken haast met de in onze ogen bitter noodzakelijke 

herverdeling van middelen in de richting van onze provincie. Het college geeft in zijn kadernota heel 

goed de financiële gevolgen van die lijn en de keuzen voor de langere termijn aan. Op dat punt wil 

ik het college namens de Partij van de Arbeid een compliment maken. Het college heeft nadrukke-

lijk gezocht naar mogelijkheden om de uitvoeringstaken en programma’s te verweven, hoe daarin 

prioriteiten kunnen worden gekozen en hoe recht kan worden gedaan aan het vinden van evenwicht 

in die ambities. Blijkens de discussies die wij daarover in de commissie hebben gevoerd zit daarin 

niet veel ruimte. Een forse kanttekening is wel dat de beschikbare ruimte voor nieuw beleid – dit is 

een lelijk bruggetje – uiteindelijk op slechts € 1 miljoen uitkomt. Naar mijn mening is het niet ver-

antwoord daaraan te knabbelen. 

Met betrekking tot de dekkingsmogelijkheden wil de Partij van de Arbeid de volgende opmerkingen 

maken. In de commissie heb ik al gezegd dat bij de vraag of het haalbaar is op het programma uitga-

ven 2007 5% en op het programma uitgaven 2008 10% te bezuinigen enkele kanttekeningen dienen 

te worden gemaakt. De kaasschaafmethode lijkt niet hanteerbaar, dus wij zullen voor wezenlijke 

verschuivingen binnen de beschikbare ruimten moeten gaan. Binnen de bestaande begroting is er 

maar een zeer beperkte keuzemogelijkheid. Dat leidt ertoe dat wij nu al kunnen voorzien, dat wij 

slechts op een zeer beperkt aantal programma-onderdelen tot wezenlijke bezuinigingen zullen kun-

nen komen.  

Mij stemt de richting die de fractie van de ChristenUnie daarbij is ingeslagen – ik doel op haar alter-

natieve kaderbrief – bepaald niet optimistisch. De ChristenUnie stelt namelijk bezuinigingen voor 

op gebieden waarop de Partij van de Arbeid juist niet wil bezuinigen. Het is inderdaad de vraag of 

het noodzakelijk en wenselijk is de posten voor jaarlijks en niet jaarlijks onderhoud wegen en vaar-

wegen buiten schot te laten. De Partij van de Arbeid wil die zoekrichting op voorhand niet uitslui-

ten. Waarom zouden wij wel een lager niveau accepteren waar het gaat om de sociale infrastructuur 

en waarom zou datzelfde niet voor de fysieke infrastructuur mogen gelden? Door investeringen te 

forceren en door misschien te kijken naar een verantwoord lager kwaliteitsniveau is het wellicht 

mogelijk ook op dit punt financiële ruimte te vinden. 

Bij de bezuinigingen worden de apparaatlasten buiten beschouwing gelaten. Ik denk dat het goed 

zou zijn als het college in zijn beantwoording in de loop van deze dag nog eens nadrukkelijk naar de 

Staten communiceert hoe ver wij eigenlijk kunnen gaan met het knabbelen aan de personeelsinzet in 

relatie tot de ambities die hier zijn neergelegd. Ik heb het gevoel dat het gemak waarmee dat ge-

beurt, onder andere bij de discussie die aan deze dag voorafging, wel erg groot is. Ik wil hierop 

graag de reactie van het college vernemen. 

Het gaat dus om breed gedragen keuzen waarvan wij de gevolgen in de periode na 2007 met elkaar 

zullen moeten betalen en waarvoor wij de ambitie vandaag in hoofdlijnen bespreken en qua richting 

moeten vastleggen. In de ogen van de Partij van de Arbeid is het onontkoombaar dat wij daarbij ook 

aan de beschikbare belastingruimte denken. Zowel strategisch als inhoudelijk is het onzes inziens op 

basis van deze stukken noodzakelijk vanaf 2008 een stap te zetten met een verhoging van de opcen-

ten motorrijtuigenbelasting. Deze Staten hebben de politieke uitspraak gedaan dat een verhoging van 
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de opcenten motorrijtuigenbelasting alleen aan de orde kan komen als het om majeure projecten 

gaat. In mijn ogen is een verhoging op dit moment, gezien de ambities van onze provincie, verant-

woord als wij het label majeure projecten uit de kast halen en scenario B als een optie ter dekking 

onderschrijven. Het is volstrekt duidelijk dat wij vervolgens, bij de uitwerking van die ambities, met 

elkaar zullen moeten bepalen wat majeure projecten zijn en wat niet, welke projecten dus uit een 

verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting zullen kunnen worden gedekt. Op die manier 

zullen wij mensen kunnen uitleggen waarom wij dat offer van hen vragen. Het gaat vandaag echter 

niet om de labelling. Ik denk dat dat een kwestie is die het college in het traject van de uitwerking 

van de begroting zal moeten oplossen. Vandaag gaat het om de vraag of de Staten in het kader van 

de financiële beschouwingen de noodzaak van het inzetten van deze financiële dekkingsmogelijk-

heid kunnen onderschrijven.  

Tot slot een paar aanvullende opmerkingen. 

Voor het jaar 2007 wil ik namens de PvdA-fractie een tweetal initiatieven aankondigen. Het eerste 

initiatief betreft in het kader van de herijking van het zorgstelsel binnen het funderend onderwijs het 

entameren van de bestuurlijke samenwerking van zowel scholen voor speciaal onderwijs als scholen 

voor regulier onderwijs op regionaal niveau. Wij zullen nog voor het zomerreces in commissiever-

band een initiatiefvoorstel op dit punt indienen en hetzelfde geldt voor een initiatief dat gericht is op 

het opheffen, althans helpen opheffen, van het schrijnend tekort aan stageplaatsen. 

Mijn laatste drie opmerkingen betreffen de begroting 2007. 

Eerst een opmerking over de Luchthaven Lelystad. Het is goed nog een keer hardop te zeggen dat de 

lijn van ontwikkeling tot businessairport binnen de grenzen van de huidige PKB ook voor de Partij 

van de Arbeid uitgangspunt blijft. Wij hebben dit in het collegeprogramma vastgelegd. Wij hebben 

moeite met het feit dat wij de manier waarop wij die ontwikkeling kunnen sturen en beïnvloeden 

niet optimaal invullen. Als dat nodig is, zullen wij opnieuw een initiatief nemen dat erop is gericht 

die taak naar de provincie te trekken. Deze discussie is in de commissie al een paar maal aan de orde 

geweest. Op die manier willen wij de inwoners van Flevoland helderheid verschaffen. 

Ten tweede een opmerking over betaalbaar wonen. Becijferd is dat in Flevoland sprake is van een 

urgent tekort van rond de 5000 betaalbare huur- en koopwoningen en dat cijfer loopt alleen maar op.  

De provincie zou, in het kader van haar regierol, nadrukkelijk het voortouw kunnen nemen door 

mensen bij elkaar te brengen, in kaart te brengen hoe de problematiek er uitziet en met welke maat-

regel daaraan een oplossende bijdrage kan worden geleverd. Ik zal op dit punt een motie indienen. 

Ik ben bij mijn laatste punt. De Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor het openbaar vervoer in 

Flevoland. Wij zijn van mening dat het noodzakelijk is - dit is de boodschap die ik het college wil 

meegeven - dat een accentverschuiving ten behoeve van het openbaar vervoer en ten koste van de 

harde infrastructuur tot stand komt, waardoor de proef met gratis openbaar vervoer een reële kans 

van slagen krijgt. 

De enige motie die ik in dit stadium wil indienen is de motie in het kader van wonen. 

 

Door de Partij van de Arbeid is de volgende motie ingediend. 

 

Motie betaalbaar wonen voor kwetsbare groepen 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- in Flevoland behoefte is aan geschikte en betaalbare huur- en koopwoningen voor kwetsbare 

groepen zoals jongeren, starters, gehandicapten en ouderen; 

voorts overwegende dat: 

- de provincie gemeenten, corporaties en marktpartijen kan stimuleren, faciliteren en commiteren; 

- in de productraming (onder 9.11) een bedrag van € 37.860,- is opgenomen voor beleidsontwik-

keling en onderzoek; 

spreken uit: 

- dat een positieve impuls gegeven moet worden op het gebied van sociale woningbouw; 

- dat handreikingen naar gemeenten gedaan moeten worden opdat een sterke woonvisie voor 

kwetsbare groepen wordt ontwikkeld; 

dragen het college op; 

- initiatieven te nemen om partijen te stimuleren om z.s.m. een actief en effectief woningbouw-

beleeid voor de kwetsbare groepen in Flevoland te realiseren; 

- en hiervoor € 25.000,- uit de productraming te reserveren; 
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en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie L) 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Geachte Staten. Even een leeswijzer: gemakshalve sla ik de 

eerste twee alinea’s van mijn geschreven betoog over en mijn bijdrage over de rol van de Randstede-

lijke Rekenkamer heb ik bij agendapunt 5 al naar voren gebracht en zal ik niet herhalen. Ik wil u een 

herhaling van dat betoog besparen. 

Nog één opmerking met betrekking tot het gestelde in de eerste twee alinea’s. GroenLinks ziet dat 

niet alleen de economie van Flevoland internationaliseert – dat is het gevolg van het beleid van Ge-

deputeerde Greiner, dat wij ondersteunen -, maar ook in ecologisch opzicht sprake is van een inter-

nationalisering. Ik doel op de Chinese wolhandkrabben in het IJsselmeer en de ingeburgerde Nijl-

gans, die daarvan de indicatoren zijn.  

Sociaal maatschappelijk zien wij die ontwikkeling ook. Het aantal Surinamers, Marokkanen, Turken 

en zelfs Polen in de Flevolandse samenleving neemt toe en het kabinet is inmiddels tot het inzicht 

gekomen, dat een selectief beleid moet worden gevoerd ten aanzien van het toelaten van buitenlan-

ders. De daarover in de afgelopen week in de Tweede Kamer gevoerde discussies hebben daartoe 

ongetwijfeld een bijdrage geleverd. 

De innovatie van het bedrijfsleven en het bestuur is ook aan de orde. In onze optiek is dat een “state 

of mind”. Wij spreken hier veel in technische zin daarover en in het kader van Andere Overheid 

doen wij daaraan enthousiast mee. Met “wij” doel ik op de Staten en GS. De door het college voor-

gestelde strategische aanpak heeft om die reden onze steun. 

Laten wij eindelijk met elkaar uit de “nitty gritty” van de operationele dagelijkse werkelijkheid op 

productniveau naar een strategische doorkijk naar de komende jaren gaan. Daaraan is wel een aantal 

dilemma’s verbonden. De Staten hebben maar 1% beleidsvrijheid en de nu voorliggende voorstellen 

spijkeren de toekomst van het volgende college volledig dicht. Wij zijn ervoor dat een grote lijnen-

politiek wordt gevolgd en de toekomst op deze manier wordt uitgestippeld, maar dat heeft de vrese-

lijke consequentie dat de toekomst in financiële zin wordt dichtgespijkerd, dit zowel in de duale re-

latie tussen de Staten en het college als – aangenomen dat de Staten deze voorstellen zullen overne-

men – voor wat betreft de ruimte en het traject van het volgende college. 

Het college stelt majeure ontwikkelingen voor. “Majeur” is ook een politieke term. “Majeure ont-

wikkelingen” geven de Staten de ruimte om de opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen. De 

heer Ruifrok heeft dat zojuist ook gezegd. Ook dat is slechts een achterhoedegevecht. Het is duide-

lijk dat het rekeningrijden in de komende jaren structureel zal worden aangepakt. De enige plek 

waar de Staten doorzettingsmacht hebben is op het vlak van de motorrijtuigenbelasting. Dat is het 

enige belastinggebied dat wij kennen. 

Wij zijn van mening dat de term “schakelprovincie” voor Flevoland onjuist is. De consequentie van 

het gebruik van die term is dat andere provincies van mening zullen zijn, dat Flevoland het gebied is 

waar zij hun ambities kwijt kunnen. Wij vinden het belangrijk dat het college van GS een eigenstan-

dige opvatting heeft over de beleidsterreinen waarover het zeggenschap heeft, zowel op het maat-

schappelijke vlak als op het vlak van de ruimtelijke ordening. 

Wat doen wij met de gesignaleerde vraagstukken in de voorstellen voor het financieel kader voor de 

begroting 2007 en de doorkijk naar de periode tot 2010? Daarin zit een aantal ingebakken dilem-

ma’s. De begrotingsruimte wordt voor ongeveer 30% vastgelegd voor wegen en verkeer en iedere 

keer als die afdeling weer accelereert bij het verbeteren van haar eigen werk levert dat een nieuwe 

kostbare begrotingswijziging op, die tot nu toe steeds op grond van noodzaak is gehonoreerd. Gros-

so modo is dit een enorm onderdeel van de begroting en wij denken dat het in het kader van het her-

ijken van de taken relevant is dat de Staten daar op een nieuwe manier naar gaan kijken. Wij nodi-

gen de Staten uit de een aantal jaren geleden in het inmiddels afgebroken Agoratheater gevoerde 

discussie over de taken opnieuw te voeren en durf aan de dag te leggen door taken daadwerkelijk te 

schrappen opdat er ruimte voor nieuw beleid komt.  

Het grote vraagstuk waarmee de Staten en GS worstelen is het schaalniveau waarop gedacht wordt. 

Wij denken te klein en menen binnen de dijken oplossingen te kunnen verzinnen, maar die oplossin-

gen zijn te klein voor de werkelijkheid van dit moment. Daarvoor moet op constructieve wijze een 

oplossing worden gevonden. De provincie behoeft niet bestuurlijk te worden versnipperd of met de 

randstad te worden geïntegreerd, maar op het vlak van handhaving en beheer bijvoorbeeld kunnen 

met grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden enorme besparingen in capaciteit en geld wor-

den gerealiseerd. Het bedrijfsleven toont ons dat dit mogelijk is en de provincie kijkt daar schoor-
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voetend naar. Voor een dergelijke aanpak is veel te zeggen want op die manier wordt de output ver-

hoogd en worden de kosten verlaagd.  

Ik wil nu een aantal praktische punten langslopen. 

Allereerst een opmerking over het CEBEON-rapport. De heer Dijksma heeft zojuist gezegd dat de 

benchmarks slechts indicaties zijn. Wij stellen vast dat uit de benchmark, die op het vlak van natuur 

en landschap met betrekking tot vergelijkbare provincies is gedaan, naar voren komt dat Flevoland 

op dat gebied sterk achterloopt. Wij zijn van mening dat de inspanningen op dat gebied moeten 

worden vergroot en vragen ons af of de ontwikkeling van de ecologische zone in het middengebied 

in één klap dat gemis zal moeten compenseren. 

Politiek zien wij dat een vraagstuk in het college onopgelost blijft. Wij zijn er voorstanders van dat 

in het laatste jaar van deze Statenperiode een reshuffling van de portefeuilles plaatsvindt. In het col-

legebeleid wordt over ruimtelijk economisch beleid gesproken. Wij zijn daarvoor, maar wij zien dat 

de activiteiten in dat kader over drie portefeuillehouders zijn verdeeld. Dat is geen goede zaak. Al-

mere vormt inclusief het traject Lelystad onderdeel van de noordvleugel en alle zaken dienaangaan-

de dienen door één portefeuillehouder behartigd te worden. Als noordelijk Flevoland een integraal 

onderdeel vormt van de hele ontwikkelingsdynamiek van Noord-Nederland moeten de daarmee ge-

paard gaande ontwikkelingen niet in Den Haag worden verdedigd door dezelfde Gedeputeerde die 

een pleidooi moet houden voor de ontsluiting van Almere in het kader van de noordvleugel. Daar-

naast is er een aparte portefeuillehouder die zich bezighoudt met het Integraal Ontwikkelingsplan 

Almere. Eén en ander vertaalt zich in ruimtelijke-ordeningsvragen op het gebied van vitaal platte-

land en het ILG.  Een vervelend detail is dat het door het Ministerie LNV geproduceerde beleid om-

gekeerd evenredig is aan de hoeveelheid geld die beschikbaar komt en dit door de Gedeputeerde 

waarschijnlijk niet valt om te buigen. Wij doen een oproep aan het college hierover eens stevig na te 

denken en het niet alleen bij denken te laten maar daadwerkelijk wijzigingen te effectueren, dit on-

der het motto dat u niet alleen van anderen kunt verlangen dat zij doen wat zij zeggen, maar u dat 

zelf ook moet doen. 

Wij vragen ons af of de jeugdzorg van Gedeputeerde John Bos, in casu van het college, in de ko-

mende jaren wel een provinciale taak zal blijven. De commissie-De Jong heeft het kabinet geadvi-

seerd de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg bij de gemeenten neer te leggen. Uit de strategi-

sche doorkijk blijkt dat dit onderwerp voor het college in de komende jaren een speerpunt blijft. Wij 

zijn er voorstanders van dat de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van de provincie blijft, maar vra-

gen ons af hoe de politieke besluitvorming daarover zich zal gaan ontwikkelen. 

Wij hebben gepoogd thema’s zoals bijvoorbeeld armoedebestrijding op de agenda te krijgen, maar 

dat is niet gelukt. Wij zullen een door het CDA in te dienen zeer bescheiden motie op dat vlak steu-

nen onder het motto, dat daarin invulling wordt gegeven aan het thema “armoedebestrijding”. Onzes 

inziens is de inhoud van die motie te marginaal, maar wie het kleine niet eert … 

Wij willen graag dat de gezinscoaching versterking krijgt onder het motto dat je beter in de beginfa-

se van problemen kunt investeren dan aan het “end of the pipe”, wat veel kostbaarder is en het veel 

moeilijker maakt problemen op te lossen. 

Wij zijn ook van mening  dat de sociale structuur moet worden geïnternationaliseerd, maar dat is 

voornamelijk een kwestie van personeelsbeleid bij de organisaties. Als 92% van de klanten alloch-

toon is, is het niet juist als het personeel voor 100% uit witte Nederlanders bestaat. Dat heeft weinig 

te maken met efficiency van en resultaat bij de hulpverlening. 

Verder nodigen wij het college uit voor wat betreft het thema Luchthaven Lelystad vooral bij de 

oorspronkelijke opvatting over de businessairport te blijven. Het moet niet zo zijn dat het eerste het 

beste gerucht over goedkope charters en low cost-carriers bewaarheid wordt. De businessairport-

aviation is de snelst groeiende sector in de luchtvaart en het mag daarom niet gebeuren dat de ge-

dachten over de businessairport Lelystad, door het gerucht dat chartermaatschappijen wellicht zou-

den overwegen naar Lelystad te komen, worden losgelaten. Laat u niet het verwijt krijgen dat u een 

“draaikont” bent als het om beleidsontwikkeling gaat, maar houdt vast aan de oorspronkelijke idee-

en. Ten overvloede vermeld ik nog dat de ontwikkeling van de businessairport uiteraard binnen de 

grenzen van de vastgestelde PKB dient plaats te vinden. 

Over de Zuiderzeelijn is gisteren gesproken door oppositieleiders uit de Tweede Kamer en drie zeer 

relaxte Commissarissen van de Koningin, die in het Haagse rondwandelden in de wetenschap dat dit 

onderwerp toch weer op de agenda kan komen. De magneetzweefbaan komt er niet en wij nodigen 

de partijen daarom uit consequent te zijn. Ik heb de VVD-fractie horen roepen dat het spoor sinds 

het eerste spoorlijntje Almere-Amsterdam een rijkstaak is. Eerlijk gezegd begrijp ik dan niet waar-
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om jarenlang over het investeren in de magneetzweefbaan is gesproken. Begrotingstechnisch is er 

niets aan de hand want wij hebben al eerder vastgesteld, dat de reservering van de gelden voor de 

Zuiderzeelijn in de begroting staat en daarover tot nu toe nog nooit iemand is gevallen.  

Ik voorspel dat er een variant van de Zuiderzeelijn – een Hanzelijn Plus of Plus Plus-variant  – zal 

komen, omdat niemand erin zal slagen het traject Lelystad-Heerenveen rendabel te maken. Daaraan 

voeg ik toe dat ook wij voorstanders zijn van het busje van Wubbo. De uitvoerige uitleg van de 

ChristenUnie daarover zal ik niet herhalen. 

Afsluitend: een IJmeerverbinding blijft voor ons een prioriteit. Met velen anderen zijn wij daarvan 

voorstanders. De details van de vorm kunnen later worden uitgewerkt. 

Een doorstroomvariant voor de A6-A9 blijft de enige optie met betrekking tot een verbetering van 

de bereikbaarheid van Almere in zuidwestelijke richting. Wij blijven ook voorstanders van vergro-

ting van de beleidsruimte voor het openbaar vervoer, waarvan de proef met gratis openbaar vervoer 

een integraal onderdeel zal dienen uit te maken. Er dient echter ook aandacht te zijn voor het vraag-

stuk mobiliteit in algemene zin. 

Tot slot wil ik opmerken dat wij Gedeputeerde De Raad adviseren de strategie ten aanzien van het 

realiseren van 12% biologische landbouw te herzien, omdat de huidige aanpak niet blijkt te werken. 

 

De voorzitter: Ik hoorde een brom, dat is ongetwijfeld het geluid van een mobiele telefoon. Ik ver-

zoek u vriendelijk uw mobiele telefoons uit te schakelen zodat wij daarvan geen last hebben. Het 

zenden en ontvangen zorgt namelijk voor storingen in de geluidsinstallatie. 

De heer Maenhout heeft het woord. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter, dames en heren. Nu wij bezig zijn met de laatste be-

leidsbeschouwing in deze Statenperiode is de verleiding groot terug te kijken en te bezien of wij de 

aan onze kiezers gedane beloften wel zijn nagekomen. Wij kunnen niet doen wat de regering doet. 

De regering heeft drie jaar lang moeilijke besluiten genomen en in het laatste jaar worden leuke din-

gen voor de mensen gedaan: het zuur en het zoet van Minister-President Balkenende. Provincies 

moeten hun best doen, maar kunnen niet al te veel leuke dingen voor de mensen doen. Voor wat be-

treft een terugblik op de afgelopen jaren zou ik willen zeggen: kijk op onze website om te zien of 

wij de door ons gedane beloften zijn nagekomen. 

Nu is het beleid voor 2007 en de daarop volgende jaren aan de orde. De contouren voor de begroting 

2007 zien er goed uit. De begroting is sluitend en er is een geringe ruimte voor onvoorzien. Onze 

Gedeputeerde van financiën heeft, zoals wij van hem gewend zijn, weer degelijk werk geleverd. Ik 

zou hier kunnen stoppen, maar u hebt ons ook een meerjarenperspectief voorgelegd, dat niet erg 

rooskleurig is. In de doorkijk naar de periode na 2010 zien wij dat wij te maken krijgen met een be-

groting die niet langer sluitend is en het college heeft in de kaderbrief aangegeven op welke wijze 

daaraan iets zal kunnen worden gedaan. Ik vrees echter dat niet alle ambities in het perspectief zijn 

opgenomen en wij al het volgend jaar tot bijstellingen zullen moeten komen, willen onze ambities 

op termijn haalbaar en betaalbaar zijn. Ik zal onze ambities kort herhalen: de € 100 miljoen voor 

Almere, het ILG, het Omgevingsplan, het middengebied et cetera. Kijkend naar het huidige niveau 

van onze middelen moeten wij ons realiseren dat niet al onze pijlers kunnen worden gerealiseerd. 

In het kader van het Omgevingsplan, waarover wij in november te spreken komen, worden vele am-

bities uitgesproken. Als voorbeeld noem ik de robuuste zone in het middengebied. Ik denk dat onze 

polsstok niet verder moet gaan dan de financiële bijdrage van onze gebiedspartners. In november 

zullen wij hierop terugkomen. 

Het moet mijn fractie van het hart dat het perspectief voor de komende jaren zorgelijk is. Ik stel 

voorop dat de door het college van Gedeputeerde Staten en door Provinciale Staten uitgesproken 

ambities goed zijn voor Flevoland. Flevoland is een jonge provincie die moet bouwen en voor een 

goed woon- en werkklimaat voor haar bewoners moet zorgen. In het kader van haalbaar en betaal-

baar zullen wij dus moeten zoeken naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen en onze uit-

gaven te beperken. 

De VVD-fractie heeft in de vorige Statenperiode een takendiscussie geïnitieerd. Die discussie heeft 

wellicht niet veel opgeleverd, maar heeft de geesten wel rijp gemaakt voor het in die sfeer doorden-

ken. Het college heeft ons nu het CEBEON-rapport voorgelegd, dat ons naar onze mening voldoen-

de mogelijkheden geeft om samen aan verlaging van onze uitgaven en vergroting van onze inkom-

sten te gaan werken. Kijkend naar mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen is mij bij lezing 

van het CEBEON-rapport opgevallen, dat de uitkeringen uit het provinciefonds onevenredig ver-
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deeld zijn. Heel concreet: Flevoland krijgt te weinig in vergelijking met andere provincies. Dat is 

een hard gegeven en naar mijn mening doet het college te weinig om een rechtvaardige herverdeling 

tot stand te brengen. Natuurlijk wordt in IPO-verband door de andere provincies gezegd dat wij eerst 

maar eens naar onze eigen inkomsten moeten kijken en natuurlijk heeft de Minister van Binnenland-

se Zaken niet veel haast met die herverdeling. Dat is logisch: Minister Remkes heeft liever elf goede 

vrienden en één minder goede vriend dan het tegenovergestelde. De andere provincies willen na-

tuurlijk niet vrijwillig hun inkomsten verlagen ten behoeve van Flevoland. Daarom zeg ik tegen het 

college dat wij verplicht zijn alles te doen wat mogelijk is om de juiste verdeling van de inkomsten 

uit het provinciefonds te regelen, desnoods via de rechter. Dat zouden wij in alle andere situaties 

immers ook doen. Dit is het eerste punt dat ik, sprekend over een verhoging van onze inkomsten, 

naar voren wil brengen. 

Het tweede punt waarvoor ik de aandacht wil vragen is de in de kaderbrief genoemde mogelijkheid 

tot verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting. Het niveau van de opcenten motorrijtuigen-

belasting is in Flevoland aan de lage kant en de andere provincies stellen zich op het standpunt, dat 

een verhoging mogelijk moet zijn. Dat gaat natuurlijk niet aan. Het feit dat de inkomsten uit de op-

centen motorrijtuigenbelasting aan de lage kant zijn, is geen reden de opcenten te verhogen. Door 

het voeren van een goed financieel beleid hebben wij tot nu toe een verhoging weten te voorkomen 

en ook voor 2007 is geen verhoging voorzien. Wij zijn daar blij mee. Dit past in de collegeafspraken 

en in onze belofte aan de kiezers. Wij gaan daarmee akkoord. Daarna optrekken naar het landelijk 

gemiddelde? Mijn fractie zegt “nee, tenzij”. Wij kunnen daarmee alleen akkoord gaan als de extra 

opcenten worden bestemd voor majeure projecten in het kader van de infrastructuur en deze pro-

jecten in uitvoering zijn of voorgefinancierd worden. Ik kom hierop nog terug. 

Ook voor wat betreft de mogelijkheden om onze uitgaven terug te brengen geeft het CEBEON-

rapport een aantal interessante aanwijzingen. De provinciale taken dienen kritisch te worden doorge-

licht. Ik denk dat wij die doorlichting en een takendiscussie snel ter hand moeten nemen. Laten wij 

de takendiscussie opnieuw opstarten en daaraan een duidelijke financiële taakstelling koppelen. Dit 

sluit goed aan bij het voorstel van het college de programmakosten in twee jaar tijd met 10% te ver-

lagen. Wij kunnen ook de apparaatskosten één op één verlagen. Hoewel er daartegen enige weer-

stand was, is een paar jaar geleden de nullijn ingesteld. Wij moeten constateren dat de nullijn niet 

voldoende soelaas heeft geboden en de tijd rijp is om de nullijn scherper te stellen. Wellicht is het 

mogelijk af te spreken dat de prijscompensatie niet zal worden toegepast. In vervolg daarop is mis-

schien zelfs een minlijn mogelijk. In de toekomst zullen wij bijvoorbeeld minder medewerkers no-

dig hebben voor het uitvoeren van het EPD-programma en bij de takendiscussie zal niet de kaas-

schaafmethode moeten worden toegepast maar zal moeten worden besloten bepaalde taken af te sto-

ten, wat tot een ombuiging binnen het apparaat zal kunnen leiden. Samen met de fractie van het 

CDA dient mijn fractie een motie terzake in, die mede wordt ondersteund door de fractie van de 

ChristenUnie. 

In dit verband wil ik ook het woord “vacaturestop” laten vallen. Dat is een zwaarwegende kreet. Bij 

een afnemend aantal taken past een sociaal personeelsbeleid. Als een functie vervalt, zou iemand – 

bijvoorbeeld na bijscholing – intern moeten kunnen worden verplaatst. Dat hoeft niet morgen te ge-

beuren, maar in het kader van de meerjarenbegroting moet dat toch soelaas kunnen bieden. 

Het is ook mogelijk de uitgaven te verlagen door af te zien van de jaarlijkse toevoeging van € 3,2 

miljoen  aan de reservering magneetzweefbaan. Het lijkt erop dat de magneetzweefbaan niet meer in 

beeld is, maar helemaal zeker is dat nog niet. Daarover hoeven wij nu niet te beslissen, ik denk dat 

wij daarover in het kader van de behandeling van de begroting 2007 met elkaar van gedachten zul-

len moeten wisselen. De middelen voor de magneetzweefbaan kunnen dan voor majeure projecten 

in het kader van de infrastructuur worden ingezet, weg of rail. 

Ik kan mij aansluiten bij de woorden van de heer Van Daalen die heeft voorgesteld de middelen 

daarvoor te earmarken en in een infrafonds te storten. Natuurlijk bots je dan al gauw tegen de huidi-

ge strategische reserve aan, die voor een deel ook voor infraprojecten bestemd is. De instelling van 

een apart infrafonds zou sommigen ertoe kunnen brengen te zeggen, dat infrazaken uit het infra-

fonds en andere zaken uit de strategische reserve moeten worden gedekt. Dat gaat ons te ver en wij 

willen dat ook niet voorstellen, maar wij willen de Staten wel in overweging geven iets met deze 

gedachtegang te doen. Ondanks de bij de fractie van de VVD bestaande weerstand tegen verhoging 

van de opcenten, van belastingen, – dat is een tweede natuur van de VVD – zouden wij ons kunnen 

vinden in de gedachte een eventueel tijdelijke verhoging van de opcenten in dat fonds te storten met 

als voorwaarde, dat die middelen aan majeure infrastructurele werken zullen worden besteed. Een 
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dergelijke aanpak is met ons bespreekbaar. Daarbij past de overweging dat de opcenten op termijn, 

als wij een kilometerheffing krijgen, op een redelijk niveau zullen moeten zijn. Ook hierover dienen 

wij een motie in. 

Ik kom nu tot een aantal andere zaken. Als wij onze inkomsten weten te verhogen en onze kosten 

weten te verlagen, zouden wij een reëel meerjarenperspectief kunnen krijgen. Ik denk dat het dan 

niet eens nodig is gebruik te maken van meerinkomsten uit het provinciefonds, maar die moeten er 

naar onze mening wel komen om ons mede ruimte te geven om onze ambities, die volkomen terecht 

zijn, te kunnen waarmaken. Op deze wijze kunnen wij voor de komende jaren een financieel per-

spectief krijgen waarmee wij een reëel en betaalbaar ambitieniveau zullen kunnen realiseren. Nog-

maals: Flevoland is een jonge provincie, niet een provincie die moet beheren maar een provincie die 

moet opbouwen, en daar past een behoorlijk financieel niveau bij. 

Mijn betoog afrondend vraag ik aandacht voor het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. Wij dienen 

een motie in met als doel daarvoor € 15.000,- te reserveren. Deze motie dienen wij mede namens ve-

le andere fracties in omdat de jeugd in deze provincie onze bijzondere aandacht heeft. Dat geldt 

voor de jongeren aan de onderkant, de zwakkere groep, maar wij moeten ook aandacht hebben voor 

de andere groep, die wij in de cultuurnota over het hoofd hebben gezien. Deze motie is erop gericht 

dat de jongeren die deel uitmaken van het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest hun werk kunnen 

voortzetten. 

Ik begon mijn betoog met een opmerking over de regering en drie jaar zuur en één jaar zoet. Als wij 

iets voor de inwoners en bedrijven van Flevoland willen doen, zullen wij hard moeten doorzetten en 

de administratieve lasten moeten verlagen. Onze actie “Minder regels in Flevoland” zouden wij 

daartoe aan harde doelstellingen moeten koppelen. Op die manier kunnen wij wellicht toch nog iets 

leuks voor onze bedrijven en inwoners doen. 

Tenslotte – zo eindig ik mijn beschouwingen altijd -: overigens ben ik van mening dat de verbindin-

gen met het westen verbeterd moeten worden. 

 

Door de fractie van de VVD en het CDA is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

ter behandeling van agendapunt: voorstel inzake financiële kaders 2007; 

overwegende dat: 

- de provincie ambitieuze plannen heeft voor de komende jaren; 

- diverse forse investeringen gepland staan; 

- het college daarvoor diverse dekkingsvoorstellen heeft gedaan; 

- één daarvan is de programma-uitgaven structureel naar beneden om te buigen met 5% in 2007, 

oplopend naar 10% in 2008; 

- programma-uitgaven veelal een (in)directe relatie hebben met inzet van ambtelijke capaciteit en 

de kosten van bedrijfsvoering; 

- uit de praktijk blijkt dat vergelijkbare overheidsorganisaties bij ombuigingsoperaties die relatie 

ook daadwerkelijk leggen; 

spreken uit dat: 

- de provincie Flevoland de voorgestelde ombuiging op de programma-uitgaven moet doortrek-

ken naar een ombuiging op de kosten van de bedrijfsvoering; 

- hiervoor hetzelfde ombuigingspercentage gehanteerd moet worden als voor de programma-

uitgaven; 

dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 

- deze ombuiging op de bedrijfsvoeringskosten nader uit te werken; 

- de financiële effecten hiervan mee te nemen in de meerjarenbegroting; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie M) 

 

 

Door de fractie van de VVD is de volgende motie ingediend: 

 

Motie beperking verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

kennis nemende van het voorstel van Gedeputeerde Staten de opcenten op de motorrijtuigenbelas-

ting te verhogen naar het landelijk gemiddelde; 
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overwegende: 

- dat de bereikbaarheid van inwoners van en bedrijven in Flevoland op belangrijke plaatsen door 

onvoldoende verkeersdoorstroming onevenredig wordt beperkt; 

- dat het bereikbaarheidsprobleem – met name in het zuidwestelijke deel van de provincie – 

voortdurend toeneemt; 

- dat de gematigde belastingdruk van de opcenten op zich geen reden is deze verhogen; 

- dat de Staten van Flevoland een eigen belastingbeleid voeren; 

- dat de opcenten op de motorrijtuigenbelasting deel uitmaken van het totale financiële perspec-

tief en niet zijn bedoeld de begroting sluitend te schrijven; 

besluiten: 

- de opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet structureel te verhogen; 

- de mogelijkheid voor een in tijd vastgelegde en in hoogte beperkte extra aanpassing van de op-

centen op de motorrijtuigenbelasting alleen te gebruiken voor te benoemen majeure projecten in 

de weg- en railinfrastructuur die in uitvoering worden genomen of die worden voorgefinancierd; 

- dekking voor het annuleren van de aangegeven structurele verhoging te vinden binnen de ka-

derbrief; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie N) 

 

Door de fractie van de VVD, CDA, GL, D66, OF, SGP en SP is de volgende motie ingediend: 

 

Motie structurele subsidie Flevolands Jeugd Symfonie Orkest (FJSO) 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- het FJSO is opgericht in 1989 door de gezamenlijke Centra voor Kunstzinnige Vorming 

(CKV’s) in de provincie met als doel het oprichten en instandhouden van een kwalitatief goed 

jeugdorkest voor jongeren in Flevoland. Het orkest bestaat uit ca. 45 jonge muzikanten uit heel 

Flevoland, die eens per 3 weken zaterdags repeteren. In de periode 2001 tot en met 2005 werden 

de activiteiten van het FJSO gesubsidieerd door de provincie Flevoland, vanuit de begrotings-

post kunstmanifestaties. 

Op 7 juli hebben Provinciale Staten de nieuwe cultuurnota Raakvlakken vastgesteld, waarmee 

de mogelijkheid van subsidiëring van het FJSO vanuit de post kunstmanifestaties is komen te 

vervallen, omdat amateurkunst niet langer gesubsidieerd wordt; 

- in 2006 de provincie 10 subsidieaanvragen voor kunstprojecten heeft afgewezen, omdat ze niet 

passen in het nieuwe cultuurbeleid. De aanvraag van het FJSO is een van deze tien. De aanvraag 

van het FJSO onderscheidt zich van de andere aanvragen doordat: 

   - het FJSO een lange traditie in Flevoland heeft en ook al langdurig subsidie van de pro-

vincie ontvangt; 

     het gericht is op jeugd, één van de speerpunten van provinciaal beleid; 

- het orkest zijn wortels heeft in heel Flevoland en daarmee een duidelijk provinciale, bovenloka-

le voorziening is, die bijdraagt aan de culturele infrastructuur van Flevoland. De afzonderlijke 

CKV’s in Emmeloord, Lelystad, Zeewolde en Dronten zijn te klein om een dergelijk orkest op 

te zetten; 

- op het moment dat de Staten de nota Raakvlakken vaststelden, zij zich niet gerealiseerd hadden 

dat een onbedoeld effect hiervan zou zijn, dat de subsidiemogelijkheid voor het FJSO hiermee 

zou komen te vervallen; 

- met het vaststellen van de nota Raakvlakken de budgetten voor kunstmanifestaties en grootscha-

lige kunstprojecten grotendeels zijn samengevoegd tot een budget projecten cultuur. In het ver-

leden is subsidie aan het FJSO gefinancierd uit het budget kunstmanifestaties, dat nu niet meer 

bestaat. De ondersteuning van het FJSO past niet binnen de huidige kaders die zijn vastgesteld 

voor de projecten cultuur, omdat het om de ondersteuning van amateurkunst gaat. Omdat finan-

ciering van het FJSO historisch is terug te voeren op het budget kunstmanifestaties is voor deze 

dekking gekozen; 

spreken uit dat: 

- het wenselijk is de continuïteit in de activiteiten van het FJSO te waarborgen en vorm te geven 

aan de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Staten; 

dragen het college op: 
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- met ingang van het begrotingsjaar 2007 de activiteiten van het FJSO structureel te subsidiëren 

met een bedrag van € 15.000,- per jaar en hiervoor een aparte begrotingspost te creëren; 

- in de dekking van dit voorstel te voorzien door structurele verlaging van de post 8.2.1.23 Be-

vorderen kunstuitingen, Projecten Cultuur met een bedrag van € 15.000,-.”   (motie O) 

 

Mevrouw Binnerts-de Jonge: Mijnheer de voorzitter. De heer Maenhout heeft zojuist een motie in-

gediend die betrekking heeft op het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. In deze motie is als dekking 

de post 8.20.10.23 genoemd. Dat moet post 8.20.10.35 zijn. 

 

De voorzitter: Het zal wel! 

Ik maak even een inventarisatie. De eerste motie die door de heer Maenhout is ingediend heeft be-

trekking op de 5%-ombuigingsoperatie, die ook voor de apparaatskosten zou moeten gelden. Die 

motie krijgt van mij letter M. 

Voorts heeft de heer Maenhout een motie ingediend over de opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat 

is motie N. Die motie moet nog worden vermenigvuldigd. 

De derde motie is de motie over het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. Die motie, die van mij de 

letter O mee krijgt, ligt al op uw tafels. 

De heer Crebas heeft het woord. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Flevoland gaat dit jaar door de bocht. Als het Omgevings-

plan en het voorliggende financiële kader voor de meerjarenbegroting worden vastgesteld, staat Fle-

voland in figuurlijke zin weer voor jaren op de rails. Het werk is dan gedaan, zou je denken, maar 

discussies over bestuurlijke drukte in de Randstad en het gebrek aan financiële en organisatorische 

doorzettingsmacht van het relatieve lichtgewicht Flevoland zullen de agenda van toekomstige Sta-

tenleden nog wel een tijd beheersen. De identiteitvraag “wie zijn wij en wat moeten wij doen?” is 

door de Holland Acht op scherp gezet. Gezien de relatieve economische achteruitgang van de Rand-

stad, waartoe ook wij behoren, is dat terecht. Wij zijn van mening dat een antwoord op deze uitda-

ging niet voor ons uit geschoven mag worden. De noodzaak tot bezuiniging van de provincie, zoals 

die in de kaderbrief 2007 wordt geschetst, is een goede aanleiding om een poging te doen een cohe-

rente strategische visie neer te leggen. Daarbij is het de kunst de kerntaken van de provincie zodanig 

in te richten, dat een bestuurlijke inschakeling in noordvleugelverband niet op voorhand onmogelijk 

is. 

Als eerste willen wij ingaan op het project Andere Overheid. De digitale provincie komt naderbij. 

Wij zagen in de commissie bestuur een schitterende presentatie over dit onderwerp. Recent heeft de 

Nationale Ombudsman een rapport het licht doen zien getiteld “De maakbare overheid”. Dus niet, 

zoals wij gewend waren, “hoe maakt de overheid de samenleving?” maar “hoe maakt de samenle-

ving de overheid?”. Daar ligt een belangrijke prioriteit voor politici na de opstand der burgers in 

2002. 

Hoe zet je een kernachtige, transparante en daadkrachtige overheid neer?  

In ons initiatiefvoorstel “Daadkracht door draagvlak” hebben wij aangegeven dat mediation een ge-

schikt instrument kan zijn om op eigentijdse wijze burgers en instellingen in conflictsituaties tege-

moet te treden. De fractie van D66 stelt daarom voor Gedeputeerde Staten een haalbaarheidsonder-

zoek te laten doen naar het systematisch invoeren van mediation in de procedures voor conflictaf-

handeling van de provincie Flevoland. Een financiële kosten/batenanalyse is daarvan een onderdeel. 

Wij verzoeken u te onderzoeken in hoeverre samenwerking met de provincie Overijssel, die ruime 

ervaring heeft op het gebied van mediation, de voorkeur heeft boven alleengang van de provincie 

Flevoland, indien besloten wordt tot systematische invoering van mediation. Ons uitgangspunt is dat 

het leven van burgers politiek verankerd is in de gemeente waarin zij wonen. Dat is hun eerste refe-

rentiekader. Het is voor ons dan ook ondenkbaar dat de provincie Flevoland qua beleidsvorming en 

bestuurlijke oriëntatie in concurrentie zou moeten treden met de gemeenten in ons geografische ge-

bied. Als Almere zich het beste kan ontwikkelen als duostad Amsterdam-Almere, so be it! De inves-

teringsimpuls Flevoland-Almere van € 100 miljoen mag wat ons betreft geen verkapte voetangel of 

klem zijn om de neuzen in Almere allemaal de kant van Noordoostpolder of Urk op te krijgen. De 

neuzen hoeven helemaal niet dezelfde kant op. Dat kan niet in Flevoland. Als Noordoostpolder 

denkt goede zaken te kunnen doen met Friesland, bijvoorbeeld bij de verdere ontwikkeling van de 

Lemsterbaai, is dat uitstekend. Hetzelfde geldt voor het randmeer tussen Noordoostpolder en Over-

ijssel. Recreatie en toerisme behoren tot de keyvalues voor de toekomst van ons gebied en dat bete-
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kent per definitie samenwerking met omliggende gebieden. Een fundamentele richtlijn voor de kern-

taken van de provincie komt uit deze oriëntatie voort. Doe niet wat gemeenten beter kunnen als 

frontoffice van de overheid voor de burgers. Niet voor niets komt het woord “politiek” van “polis”, 

dat stadsstaat betekent. Breng de steden tot bloei. Voor ons houdt dit onder andere in dat de sociale 

agenda in de gemeenten moet worden afgewikkeld, dichtbij de mensen, met de middelen en creativi-

teit die gemeenten en burgers kunnen opbrengen. 

Bezien wij de reikwijdte van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, gecombineerd met de 

Wet Werk en Bijstand en de nieuwe Wet Inburgering, dan zien wij dat de sociale agenda door een 

welbewuste decentralisatieoperatie van de rijksoverheid geheel binnen het bereik van de gemeenten 

wordt gebracht. In de kerntakendiscussie c.q. ombuigingsoperatie van de provincie moet hiermee 

rekening worden gehouden. De provincie moet op dit vlak niet aan symboolpolitiek doen. Dat wil 

zeggen: met inzet van minimale middelen niets bereiken maar tegelijkertijd wel de indruk wekken, 

dat het sociale hart op de goede plaats zit. Dat is een vorm van politiek narcisme waarvoor de burger 

niets koopt. Wat ons betreft moet de provincie zich beperken tot de taken die een substantieel en 

meetbaar effect hebben en niet meer ondersteunen, stimuleren en klankborden als zij geen primaire 

verantwoordelijkheid heeft en niet op eindresultaten kan worden afgerekend. Een consequentie van 

dit denken is dat wij, als op termijn blijkt dat de jeugdzorg door een grotere gemeente beter zelf kan 

worden georganiseerd - de heer Schaap sprak daar ook over -, daarvan niet moeten terugschrikken. 

Ook een onderwerp als sociale cohesie is des gemeentes, dat blijkt uit de prestatievelden van de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning. In dit verband noemen wij de uitkomst van een recent onderzoek 

in opdracht van de VNG waaruit blijkt, dat de multiculturele integratie op gemeenteniveau eerder 

gehinderd dan bevorderd werd door de soms polariserende politieke inzetten op landelijk niveau. Op 

hogere bestuurlijke niveaus gaat het niet meer om het denken en doen van concrete herkenbare per-

sonen en in de gemeenten en in de wijken juist wel. Daarom moeten inspanningen verricht worden 

om tot een ontspannen en veilige samenleving te komen. 

Een tweede consequentie van deze benaderingswijze is dat wij pragmatisch moeten omgaan met 

Flevoland als regionale identiteit. Dat leeft niet in de “hearts and minds” van de burgers van de ver-

schillende gemeenten. Het tegendeel is het geval, de gevoelens van verdeeldheid worden in feite al-

leen maar groter. Spendeer dus ook geen middelen om dat gevoel van eenheid kunstmatig op te 

wekken en te versterken. Flevoland is geen Friesland, Drenthe of Groningen. Je zou kunnen zeggen 

dat Flevoland een postprovinciale provincie is, een technische constructie die grensoverschrijdende 

belangen moet dienen. De provincie kan daarbij als mediator optreden en verbindingen leggen. Dan 

is niet het polderlandschap hetgeen ons verbindt, maar eerder verblindt. Als je naar een raakvlak 

zoekt, moet je constateren dat het raakvlak het feit is dat Flevoland de immigratiesamenleving van 

Nederland bij uitstek is, met alle verschillen en spanningen tussen mensen die dat met zich mee-

brengt. 

Na deze opmerkingen over wat de provincie niet zou moeten doen of moeten zijn, komen wij tot een 

meer positieve invulling van de kerntaken van Flevoland in een fase waarin Europese subsidies 

worden afgebouwd. Die missie kan wat D66 betreft in vier woorden worden neergezet: netwerken 

met elkaar verbinden. Wij hebben het dan over wegen en vaarwegen, ecologische verbindingen en 

toeristische zones, randmeren, de Luchthaven Lelystad en de culturele infrastructuur inclusief on-

derwijs en kennisinstituten. Een sobere agenda voor een lichte provincie, gericht op uitvoering en 

merkbaar resultaat en daardoor herkenbaar voor de burger.  

De kaderbrief 2007 van het college onderschrijven wij, aangezien het daarin gestelde goed spoort 

met onze opvattingen. Naar onze mening is een geleidelijke verhoging van de opcenten motorrijtui-

genbelasting tot het landelijke gemiddelde onvermijdelijk. Wij kiezen dus voor financieel scenario 

B. Het college heeft de argumenten hiervoor aangedragen in de kaderbrief en in de commissiever-

gadering toegelicht.  

Ook het CEBEON-rapport komt met een duidelijk advies in deze richting. Door sommigen wordt 

Flevoland gezien als de provincie die tegen beter weten in in stand werd gehouden om van het Eu-

ropese Structuurfonds voor achterstandsgebieden te kunnen profiteren. Deze cynische en onterechte 

benadering kunnen wij pareren door er in ieder geval voor te zorgen, dat wij onze eigen inkomsten-

mogelijkheden optimaliseren nu het Europees infuus dreigt weg te vallen. 

In onze visie moet de provincie zich beperken tot majeure strategische taken en daarvoor kunnen de 

inkomsten uit de opcenten motorrijtuigenbelasting als algemeen dekkingsmiddel worden ingezet. De 

mogelijk vrijvallende reserves ten behoeve van de Zuiderzeelijn dienen wat ons betreft gereserveerd 
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te worden voor verbetering van de infrastructuur en het openbaar vervoer in geheel Flevoland, in-

clusief Noordoostpolder en Urk. 

Uit de Tweede Kamer hebben wij geluiden gehoord die erop duiden, dat de Zuiderzeelijn er mis-

schien toch zal komen. Wij kunnen ons voorstellen dat Gedeputeerde De Raad letterlijk het heen en 

weer krijgt van de wisselingen in perspectief qua infrastructuur. Je moet wel over een buitengewoon 

flegmatische persoonlijkheid beschikken wil je al die wisselingen kunnen verwerken. Wij menen dat 

onze Gedeputeerde daarover beschikt. De gedachte de investeringsimpuls van € 100 miljoen voor 

Almere ook ten goede te laten komen aan aangrenzende projecten van algemeen Flevolands belang 

ondersteunen wij van harte.  

In dit verband een opmerking over het Oostvaarderswold. In de wandelgangen hebben wij door niet 

de minste insider horen opmerken, dat dit project het enige is waar de provincie haar bestuurlijke 

doorzettingsmacht maximaal heeft ingezet, vooral ook door draagvlak te zoeken bij uiteenlopende 

partijen zoals de gemeenten Almere en Lelystad, het Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbeheer en 

het Flevolandschap. Van de kant van D66 alle lof hiervoor. Ook wij hebben ons van meet af aan in-

gezet voor deze robuuste ecologische verbindingszone tussen het Markermeer en de Veluwe. Multi-

functionele ruimten voor mens, natuur en water kunnen wij maar al te goed gebruiken in een verste-

delijkend polderlandschap, waarvan de agrarische noodzaak al jarenlang een krimpend karakter 

heeft. Wij hopen dat met de gemeente Zeewolde en de belanghebbende boeren uiteindelijk tot over-

eenstemming zal kunnen worden gekomen. Ook hierbij kan mediation van pas komen. 

Wij naderen het einde van ons betoog. Bij de behandeling van de cultuurnota hebben wij onze kri-

tiekpunten niet onder stoelen of banken gestoken. Wij voorzagen een aantal knelpunten, die eerder 

aan de dag zijn getreden dan wij wensten. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2006 hebben wij 

al opgewerkt dat het geplande landschapskunstwerk “Hurkende man” een gat in de hand blijkt te 

hebben. Is dat symbolisch voor Flevoland in moeilijke financiële tijden? Een bedelaar op de dijk! 

Wij hebben de motie van de VVD over de subsidie aan het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest van 

harte mede-ondertekend, maar zijn van mening dat dit een gedeeltelijke reparatie is. Wij roepen de 

Staten op zo snel mogelijk tot een evaluatie van de cultuurnota te komen. Daarbij kunnen onze in-

zichten goed van pas komen. Dat geldt ook voor de opmerkingen van de Partij van de Arbeid over 

de provinciebrede amateurkunst. 

Tot slot. Het Surinameproject is een succes geworden en zal in de komende jaren worden voortge-

zet, mede dankzij de inzet van Gedeputeerde Bos en een aantal enthousiaste en ondernemende amb-

tenaren. Zij hebben aangetoond dat “netwerken met elkaar verbinden” ook transnationaal van grote 

betekenis kan zijn voor immigratieland Flevoland en voor de werkwijze van een Andere Overheid. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Het provinciehuis staat in de steigers. Met de verbouw 

van het provinciehuis bouwen wij aan de toekomst. Zo is het ook met onze provincie. De provincie 

staat met haar twintigjarig bestaan als het ware ook nog in de steigers. Met elkaar bouwen wij aan 

de unieke provincie Flevoland. Voor die toekomst wil de CDA-fractie door middel van deze alge-

mene beschouwingen enkele bouwstenen aandragen. Het CDA kiest voor een krachtig middenbe-

stuur, verantwoorde groei van de bevolking, kwaliteit van de samenleving, versterking van de eco-

nomie, verbetering van de infrastructuur en een gezond financieel beheer. 

Bij een krachtig middenbestuur kiest het CDA voor een zelfstandige provincie Flevoland, opscho-

ning van diverse samenwerkingsverbanden, samenwerking met andere provincies op basis van de 

inhoud, structurele lasten Andere Overheid bekostigen vanuit de reguliere begroting en € 0,5 mil-

joen extra voor organisatieontwikkeling en frictiekosten. De discussie over de rol van het middenbe-

stuur is in alle hevigheid losgebarsten. De economische positie van de Randstad verliest terrein in 

Europees verband. Door de bestuurlijke drukte, oftewel de veelheid van samenwerkingsverbanden, 

is de politieke legitimatie in het geding en vindt de besluitvorming stroperig plaats. Het is beter te 

spreken van “bestuurlijke armoede” in plaats van van “bestuurlijke drukte”. De CDA-fractie is van 

mening dat essentiële taken uitgevoerd moeten worden door een democratisch gelegitimeerd be-

stuursorgaan. Flevoland is nog volop in ontwikkeling en het is belangrijk dat die ontwikkeling in 

samenhang gebeurt en de meerwaarde daarvan in Flevoland blijft. 

Diverse vraagstukken vragen om een gezamenlijke aanpak. Daarom is noodzakelijk dat wij samen 

met onze gebiedspartners samenwerken met onze buurprovincies Noord-Holland, Utrecht, Gelder-

land, Overijssel en Friesland. Daarbij dient het onderwerp en niet de gebiedsindeling leidend te zijn. 

De provinciale organisatie is in ontwikkeling. In uw kaderbrief geeft u daarvan diverse voorbeelden. 

De provincie is niet uniek in het vinden van nieuwe manieren van werken in deze snel veranderende 
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en digitaal ingestelde maatschappij. Ook bedrijven, instellingen en organisaties moeten op een ande-

re manier gaan werken en voor een groot deel moet dat kunnen door verschuivingen binnen de be-

staande budgetten. De CDA-fractie blijft van mening dat de structurele lasten voor Andere Overheid 

vanaf 2007 vanuit de reguliere begroting moeten worden bekostigd en de kosten van de organisatie-

ontwikkeling en de frictiekosten zo veel mogelijk binnen de reguliere begroting moeten worden op-

gevangen. Een extra bedrag van € 500.000,- moet daarom voldoende zijn. 

Bij een verantwoorde groei van de bevolking kiest het CDA voor benutten van de groeimogelijkhe-

den voor alle zes gemeenten. Eerst bewegen en dan bouwen voor wat betreft de extra groei van Al-

mere en € 30 miljoen Investeringsprogramma Flevoland-Almere voor de periode 2007-2010. Flevo-

land is nog steeds de provincie bij uitstek om problemen op het gebied van wonen, werken en leven 

in de rest van Nederland op te lossen. Hier is nog volop ruimte om door te groeien. Deze mogelijk-

heden dienen wij volop te benutten voor al onze zes gemeenten, maar niet ten koste van alles. In het 

ontwerp Omgevingsplan worden daarvoor de ambities aangegeven. Almere is de groeikern bij uit-

stek. Op nationaal niveau heeft Almere een opdracht te vervullen en daarom heeft het rijk de grote 

taak de faciliteiten te verlenen voor het mogelijk maken van die groei. Groei alleen, zonder groei 

van voorzieningen, infrastructuur en dergelijke, leidt tot grote problemen. Het provinciaal standpunt 

met betrekking tot de schaalsprong is “nee, tenzij”. Dit moet als een duidelijk signaal naar Den Haag 

blijven doorklinken.  

Dat wil niet zeggen dat wij als provincie geen taak hebben met betrekking tot Almere. Het Investe-

ringsprogramma Flevoland-Almere omvat een periode van vijftien jaar. Gelet op het in het ontwerp-

Omgevingsplan voorgestelde groeiscenario is de CDA-fractie van mening, dat voor de periode 

2007-2010 een bijdrage van € 30 miljoen beschikbaar moet worden gesteld. 

Met betrekking tot de kwaliteit van de samenleving kiest het CDA voor jeugdzorg zonder wachtlijs-

ten, meer passend onderwijs dichtbij, structurele subsidie voor het Flevolands Jeugd Symfonie Or-

kest en een jeugdsportfonds. 

De CDA-fractie staat voor een samenleving waarin een ieder de kans krijgt in een veilige omgeving 

op te groeien, onderwijs te volgen, werk te vinden, mee te doen aan het maatschappelijke en sociale 

leven en gebruik te maken van de medische en sociale voorzieningen.Van een ieder verwachten wij 

ook dat een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappij waarvan wij met z’n allen deel uitmaken. 

De provincie moet zich blijven inzetten voor verbreding van het onderwijsaanbod en stimulering 

van het bedrijfsleven, onder andere door stageplaatsen ter beschikking te stellen en leerwerktrajec-

ten te creëren. Het CDA is er blij om dat bij de verbouwing van het provinciehuis via een leerwerk-

traject vijf mensen zijn ingeschakeld en hoopt dat dit stimulerend werkt voor het aan de dag leggen 

van meer diversiteit en creativiteit ten aanzien van het P&O-beleid van deze provincie. 

Veel van onze jongeren groeien min of meer probleemloos op, maar er zijn jongeren en ouders die 

extra aandacht dan wel een intensieve begeleiding nodig hebben. Het niet goed oplossen van hun 

problemen heeft vaak gevolgen voor de rest van hun leven. Daarom is jeugdzorg zo belangrijk. De 

provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat moet ook zo blijven. De CDA-

fractie is van mening dat de provincie Flevoland moet laten zien dat zij de jeugdzorg goed kan rege-

len. Laten wij de uitdaging aangaan de jeugdzorg met alle betrokken partijen zo te organiseren, dat 

zonder wachtlijsten hulp kan worden gegeven. 

Nog veel kinderen moeten buiten de provincie naar een school voor speciaal onderwijs, wat lange 

reistijden tot gevolg heeft. De CDA-fractie is van mening dat meer kinderen dichter bij huis passend 

onderwijs moeten kunnen volgen. Hierover dienen wij samen met de Partij van de Arbeid, de SP, 

GroenLinks, D66 en de SGP  een motie in. 

De CDA-fractie is voor structurele subsidie van het Flevolands Jeugd Symfonie Orkest. De daarover 

samen met andere partijen opgestelde motie is al in uw bezit. 

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de sociale uitsluiting die gezinnen met een minimum-

inkomen bedreigt, vooral als het om de kinderen uit die gezinnen gaat. Eén van de belangrijkste so-

ciale verbanden wordt door sportclubs gevormd. Dat is algemeen bekend. De CDA-fractie vraagt 

het college te onderzoeken of in Flevoland een jeugdsportfonds tot stand kan komen waaruit contri-

buties en sportkleding voor jongeren betaald kunnen worden als die kosten niet uit het gezinsinko-

men kunnen worden opgebracht. Zo’n fonds bestaat al elders in Nederland. Dat fonds wordt gevoed 

door de overheid en het bedrijfsleven en kan werkelijk helpen sociale uitsluiting tegen te gaan. De 

CDA-fractie zal een motie met dit verzoek indienen. 

Bij versterking van de economie kiest het CDA voor groei van de werkgelegenheid, uitbreiding van 

de Luchthaven Lelystad en verbreding van de economische bedrijvigheid, met name in noordelijk 
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Flevoland. De werkgelegenheid is in Flevoland sneller gestegen dan in de rest van Nederland, maar 

de bevolking groeit hier ook sneller. Nog altijd is de verhouding werkgelegenheid-beroepsbevolking 

in onbalans. In de dynamische provincie Flevoland is er voor bedrijven ruimte genoeg om zich te 

vestigen, te starten of door te groeien. Het wegvallen van Europese steun mag niet leiden tot een 

stagnatie van de groei van de werkgelegenheid. De CDA-fractie is van mening dat de vrijvallende 

provinciale cofinanciering grotendeels voor de economische ontwikkeling van Flevoland moet wor-

den ingezet. 

De uitbreiding van het vliegveld Lelystad is belangrijk voor de versterking van de werkgelegenheid. 

Met name voor noordelijk Flevoland zijn verbredende economische projecten van belang. De CDA-

fractie is van mening dat vanuit de pijler Economische Impuls hiervoor genoeg gelden moeten wor-

den ingezet. 

Bij de verbetering van de infrastructuur kiest het CDA voor de aanleg van de Zuiderzeelijn, het 

doortrekken van de A6/A9 en een IJmeerverbinding. Waar verbindingen zijn vinden ontwikkelingen 

plaats. Dat leert de geschiedenis. Dikke rapporten zijn daarvoor niet nodig, gewoon je verstand ge-

bruiken wel. Daarom is het van cruciaal belang dat er goede verbindingen zijn. Niet alleen voor ons-

zelf, maar ook voor de omliggende gebieden zoals de Randstad en het noorden. Juist als krachtig 

middenbestuur moeten wij onverkort gaan voor de Zuiderzeelijn. Dat is investeren in de toekomst. 

Alle alternatieven kosten minstens evenveel en daarmee wordt maar een deel bereikt van wat door 

de aanleg van de Zuiderzeespoorlijn in één keer bereikt kan worden. Met de Zuiderzeespoorlijn 

krijgen wij: een snellere verbinding met het noorden en de Randstad, groei van de werkgelegenheid 

en het inwoneraantal, een betere ontsluiting van de provincie en een openbaar vervoerverbinding 

met het vliegveld Lelystad. Het CDA heeft voor wat betreft de Zuiderzeelijn altijd een consequente 

lijn gevolgd. In de afgelopen maanden hebben wij nauw contact gehouden met de noordelijke pro-

vincies, diverse gemeentebesturen en Kamerleden en gisteren bleek in Den Haag dat dat niet zonder 

succes is gebleven. Als u met uw drie collega’s van de noordelijke provincies overleg voert, staan 

zij in hun hemd en u niet. Dat willen wij u niet aandoen en daarom hebben wij gisteren uit Den 

Haag een hemd voor u meegenomen, dat wij u nu willen aanbieden. 

De A6 is als het ware de slagader van onze wegeninfrastructuur. Het dichtslibben van de A6 bij Al-

mere is een gevaar voor de vitaliteit van Flevoland. De CDA-fractie is daarom voorstander van het 

grotendeels ondergronds aanleggen van het ontbrekende stuk tussen de A6 en de A9. Voor de meer-

zijdige ontsluiting van zuidelijk Flevoland is de IJmeerverbinding van groot belang.  

Bij een gezond financieel beheer kiest het CDA voor een geïndexeerde groei van de motorrijtuigen-

belasting. De CDA-fractie heeft aangegeven waar naar haar mening in de periode 2007-2010 minder 

gelden behoeven te worden uitgegeven. Wij denken aan € 5 miljoen minder voor het Investerings-

programma Flevoland-Amere, € 1,5 miljoen minder voor Andere Overheid en € 2 miljoen minder 

voor organisatieontwikkelingen. Daarnaast kunnen in verband met hogere rentebaten meer inkom-

sten worden begroot. Daarmee kunnen wij afzien van de meer dan trendmatige stijging van de mo-

torrijtuigenbelasting van € 9 miljoen. Naar onze mening is er geen reden burgers en bedrijven extra 

te belasten. De CDA-fractie zal hierover een motie indienen. 

Met u zijn wij van mening dat naar aanleiding van de uitkomsten van het CEBEON-rapport een lob-

bytraject gestart moet worden met het doel een hogere uitkering voor Flevoland te realiseren. Objec-

tief gezien krijgt Flevoland een te lage uitkering en dat moet rechtgetrokken worden. 

Tot slot. Flevoland staat in de steigers, het is nog niet af. Het CDA zoekt vanuit vaste waarden 

nieuwe wegen om vanuit christelijke inspiratie verder te bouwen aan die ene unieke Flevolandse 

samenleving. 

 

De voorzitter: Zijn in de motie over het speciaal onderwijs wijzigingen in de tekst aangebracht of 

zijn alleen de indieners veranderd? 

 

De heer Van Wieren: Ook in de tekst is een aantal wijzigingen aangebracht. 

 

Door de fractie van het CDA, PvdA, CU, SP, GL, D66 en SGP is de volgende motie ingediend: 

 

Motie thuisnabij onderwijs 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 
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- veel Flevolandse leerlingen met een handicap passend onderwijs volgen buiten de provincie 

Flevoland; 

- een school voor regulier onderwijs in veel gevallen leerlingen met een beperking niet opneemt; 

- veel leerlingen dagelijks 2,5 à 3 uur in de bus zitten; 

- alleen de gemeente Almere jaarlijks al ongeveer € 4 miljoen uitgeeft aan leerlingenvervoer; 

- het provinciaal beleid t.a.v. speciaal onderwijs zich primair richt op het terugdringen van het 

aantal kilometers en het terugdringen van het aantal thuiszitters; 

- de herijking van het zorgstelsel binnen het funderend onderwijs vraagt om een stevige bestuur-

lijke samenwerking van zowel scholen voor speciaal onderwijs als van scholen voor regulier 

onderwijs op regionaal niveau; 

spreken uit dat: 

- het dringend gewenst is dat ook leerlingen met een beperking passend thuisnabij onderwijs 

kunnen volgen; 

verzoeken het college met de gemeenten in Flevoland en de schoolbesturen van zowel regulier als 

speciaal onderwijs aan tafel te gaan zitten om onderwijsmogelijkheden te bespreken voor leerlingen 

met een beperking met als doel passend onderwijs dicht bij huis en zo het aantal kilometers leerlin-

genvervoer en het aantal thuiszitters terug te dringen; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie P) 

 

Door de fractie van het CDA en GL is de volgende motie ingediend: 

 

 Motie stimuleren lidmaatschap sportclubs van jongeren uit een gezin met een minimaal inkomen 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- het voor jongeren uit gezinnen met een minimaal inkomen financieel gezien moeilijk zo niet on-

mogelijk is lid te zijn van een sportclub; 

- deze jongeren daardoor een verhoogde kans lopen op sociale uitsluiting; 

- de provincie op het gebied van de bestrijding van de gevolgen van armoede een eigen verant-

woordelijk heeft; 

spreken uit dat: 

- het dringend gewenst is het risico van sociale uitsluiting van jongeren uit gezinnen met een bij-

standsuitkering te bestrijden; 

dragen het college op: 

- onderzoek te doen naar de mogelijkheden om met overheden en bedrijfsleven te komen tot het 

stichten van een fonds dat jongeren uit gezinnen met een minimaal inkomen de mogelijkheid 

biedt lid van een sportclub te worden, zulks in samenwerking met SportService Flevoland; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie Q) 

 

Door de fractie van het CDA is de volgende motie ingediend: 

 

Motie financieel beheer 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- de provincie de komende jaren te maken krijgt met een aantal grootschalige projecten, die om 

forse financiële inspanningen vragen; 

- in eerste instantie daarbij gekeken moet worden naar verschuivingen binnen de reguliere begro-

ting en de inzet van reserves; 

- het college in het financieel kader kiest voor een verhoging van de opcenten motorrijtuigenbe-

lasting (MRB) tot het landelijk gemiddelde; 

- door deze verhoging € 9 miljoen aan extra inkomsten wordt gegenereerd in de periode 2008-

2010; 

van oordeel dat: 

- het een taak van een krachtige provincie is belangrijke ontwikkelingen te faciliteren; 

- burgers en bedrijfsleven gebaat zijn bij zo laag mogelijke lasten; 

- de opcenten MRB van invloed kunnen zijn op de aantrekkingskracht van het bedrijfsleven in het 

kader van het vestigingsklimaat; 

spreken uit dat: 



 32 

 
- de opcenten MRB slechts verhoogd mogen worden met het jaarlijks indexcijfer voor de prijs-

compensatie; 

voor de daardoor ontstane lagere inkomsten dekking te zoeken door: 

1. voor de periode 2007-2010 het investeringsprogramma Flevoland-Almere te verlagen met € 5 

mln. Tot € 30 mln.; 

2. de structurele lasten voortvloeiend uit ‘Andere Overheid’ op te vangen binnen de reguliere be-

groting; dit levert voor de periode 2007-2010 € 1,5 mln op; 

3. voor de organisatieontwikkeling en de personele frictiekosten jaarlijks € 0,5 mln. Minder ter be-

schikking te stellen; dit levert voor de periode 2007-2010 € 2 mln. op; 

4. in de begroting uit te gaan van meer rente-inkomsten, hetgeen op de renteontwikkeling mogelijk 

moet zijn; voor de periode 2007-2010 levert dit minimaal € 0,5 mln. op; 

verzoeken het college hiermee rekening te houden bij de opstelling van de begroting voor jaar 2007 

en het financieel kader voor de jaren daarna; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie R) 

 

De heer Walraven: Geachte voorzitter. Gewaardeerde collega’s en geachte overige aanwezigen. 

Mijn fractiegenoot en ik vragen uw aandacht voor het volgende. 

Mijn goede opa verzuchtte wel eens: “E la solita storia della pastorella”. Het is weer hetzelfde liedje 

van het herderinnetje, het is weer het oude liedje. Toch vindt de Socialistische Partij dat wij dat lied-

je opnieuw moeten zingen. 

Voor wat het aantal inwoners betreft is Flevoland de snelst groeiende provincie van Nederland. De 

omvang van de sociaal maatschappelijke voorzieningen groeit op de meeste terreinen sneller dan in 

de rest van het land, maar kan desondanks geen gelijke tred houden met de bevolkingsaanwas. In het 

rapport “Voorzieningen Flevoland” van maart 2006 is aangegeven, dat het niveau van zes bestu-

deerde sectoren in Flevoland 32% lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Flevoland groeit en groeit 

en alles wordt uit de kast gehaald om achterstanden in te lopen. De inspanningen die het college zich 

hiervoor getroost zijn niet over het hoofd te zien. Het aantal banen groeit progressief en op het ge-

bied van de jeugdzorg wordt dit jaar, mede op grond van een prestatieafspraak met de minister, 

doelgericht gewerkt om wachtende cliënten op korte termijn in zorg te nemen. 

Toch loopt de voorzieningenachterstand over de gehele linie gerekend nog licht op. Van de in de 

kernpunten IOP Almere van 3 oktober 2003 en de Contourennota bij het Omgevingsplan tot doel 

gestelde inhaalslagen is geen sprake. Zien wij wel wat ervan komt? 

De tomeloze groei van Flevoland doet in zekere zin aan de rijksweg A6 denken, de weg waarop ge-

middeld 134 kilometer per uur wordt gereden terwijl een maximale snelheid van 120 kilometer per 

uur is toegestaan. Een dubieus nationaal record! Het lijkt wel of de files bij Muiderberg zijn uitge-

vonden om deze laagvliegers in staat te stellen hun zonden te overdenken. Het is niet verantwoord 

Flevoland sneller te laten groeien dan in een tempo waarin de voorzieningen in elk geval niet verder 

achterop geraken. Een ver boven gemiddelde banengroei verdient het toch tot een merkbare verla-

ging van de werkloosheidscijfers te kunnen leiden? Helaas is dat niet het geval. Mijn fractie blijft 

het betreuren dat voor andere belangrijke sectoren een strategische pijler is benoemd, maar voor de 

sociale sector niet. 

Armoede in Flevoland. In schrille tegenstelling tot de weelde van velen leeft volgens het Sociaal 

Planbureau 10,5% van de Nederlanders volgens onze maatstaven in armoede. Dat zijn 680.000 

huishoudens en geldt voor zeker één op de tien kinderen. Liever dan aan bestrijding van deze ar-

moede besteedde onze regering in 2005 € 11,7 miljard aan hypotheekrente-aftrek, die ooit was be-

doeld om de starters op de woningmarkt een steuntje in de rug te geven en van lieverlee grotendeels 

aan bemiddelde mensen ten goede is gekomen. Dat ook in Flevoland armoede heerst blijkt uit het 

feit dat de voedselbanken en de instanties voor schuldhulpverlening in een onloochenbare behoefte 

voorzien. Mijn fractie betreurt het  dat een van beschaving en solidariteit getuigend initiatiefvoorstel 

van GroenLinks voor het ontwikkelen van een provinciaal armoedebeleid en het instellen van een 

armoedefonds onder het kleed is geveegd, onder andere omdat dit geen provinciale taak zou zijn. 

De mijn fractie naar de aard van de zaak overigens niet onsympathieke hulp aan ouderen en zieken 

in Rusland is dat kennelijk wel. Gelukkig treedt de provincie incidenteel wel buiten de oevers van 

haar strikte bevoegdheden, dit getuige de hulp bij de wereldschokkende zeebeving van december 

2004 en de recente ernstige wateroverlast in Suriname. Laten wij de armoedebestrijding zo lang als 

dit nodig is op de provinciale beleidskaart zetten en houden. 
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Het financieel kader begroting 2007. Voor wat betreft de bij de begrotingsclaims voor de periode 

2007-2010 naar onze mening te vroeg ingezette € 100 miljoen voor Almere sluit mijn fractie zich 

aan bij de in de commissie ruimte door de ChristenUnie te berde gebrachte vooronderstelling, dat de 

provinciale bijdrage voor het Oostvaarderswold in die € 100 miljoen is begrepen. Mijn fractie vindt 

dat dit ook moet gelden voor een eventuele bijdrage van de provincie aan de te realiseren IJmeer-

verbinding tussen Amsterdam en Almere. 

Investeringsprogramma Flevoland-Almere: het oogt zo leuk. Flevoland voorop, maar tot nu toe 

heeft het meer weg gehad van “al meer en meer Almere”.  

Mijn fractie is tegen meer asfalt, maar wij willen niet tornen aan de veiligheid van de land- en vaar-

wegen. Dit geldt ook voor de jeugdzorg omdat onze provincie ondanks alle warempel wel zichtbare 

grote inspanningen in deze bestuursperiode landelijk gemeten in nogal wat opzichten tot de hekken-

sluiters behoort. In het besef dat de provincie niet voor alles primair verantwoordelijk is zijn te 

noemen: jeugdwerkloosheid, kindermishandeling en kinderen met een onderwijsachterstand, vooral 

in Almere en Lelystad. Wij geven u in overweging na te gaan of in het kader van Andere Overheid 

echt € 1,6 miljoen nodig is om tot een betere overheid te komen. Daar gaat het om, anders is niet al-

tijd beter. De goede invloed van de uit de burgerjaarverslagen voortkomende verbeteracties zou ons 

al een flink stuk in een betere en goedkopere richting kunnen helpen, wellicht samen met het recen-

telijk door D66 gepresenteerde bemiddelingsplan, in het jargon “mediation” geheten. De echte ver-

betering moet uit de taakopvatting van overheidsdienaren komen en het is eigenlijk schandalig dat 

die nu nog in hoge mate moet worden gecorrigeerd. 

De van de rijksoverheid te ontvangen middelen in het kader van het ILG zullen, helaas, bij lange na 

niet in voldoende mate appelleren aan de ambities die Flevoland in Den Haag heeft neergelegd. 

Wellicht is hier een extra claim op zijn plaats. 

Dat geldt ook, misschien, voor de extra maatregelen die nodig zijn om zo dicht mogelijk in de buurt 

te komen van de waterkwaliteitnormen waarvan de Europese Unie vindt dat ze uiteindelijk in 2015 

moeten zijn bereikt. 

Betreffende de inzet van nog beschikbare middelen vindt de SP-fractie dat het geld van de reserve 

Zuiderzeelijn bestemd moet blijven voor doeleinden op het gebied van openbaar vervoer, zoals een 

hogesnelheidslijn of intercityverbinding via de Noordoostpolder naar het noorden. Deze middelen 

zouden voor een deel ook kunnen worden gebruikt voor het realiseren van gratis of goedkoper 

openbaar vervoer naar het succesvolle voorbeeld van de Vlaamse regio. Het ligt in de rede dat het 

bedrag van besparingen op en overcommittering van Europese middelen, geschat op € 8, 5 miljoen, 

voor dekking wordt aangewend. De suggestie twee maal 5% op de programma-uitgaven te bezuini-

gen lijkt verdedigbaar. De kerntakendiscussie zal nieuw leven moeten worden ingeblazen en de re-

sultaten daarvan zullen serieuzer moeten worden genomen dan de laatste keer. Het aanzienlijk min-

der inhuren van extern personeel is wat ons betreft oké. 

Een gefaseerde verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting, overigens tot niet meer dan het 

landelijk gemiddelde, zet als dekkingsmiddel zoden aan de dijk. Daarom is mijn fractie daarvan een 

voorstander, te meer daar het inderdaad om het dekken van kosten voor majeure zaken gaat of – zo-

als Bill Clinton het wel eens noemde – “major league purposes”. Mijn fractie onderschrijft de denk-

richting van scenario B.  

Blik op de toekomst. Als wij een blik op de toekomst werpen. zien wij een Almere dat bij wijze van 

spreken met steeds grotere kracht de Randstad wordt ingezogen. “Almere is al Randstad” zei me-

vrouw Jorritsma onlangs in de commissie ruimte. In Almere zullen zeker 45.000 woningen gebouwd 

worden en misschien ook nog 15.000 in de Spiegelhout. Bij een zich stabiliserende bevolkingsgroei 

is nog maar af te wachten of er straks wel mensen zullen zijn om al die woningen te bewonen. Het 

aantal emigranten overtreft inmiddels al het aantal immigranten. 

Het middenbestuur zit op de schopstoel en de provincie in haar huidige vorm zal geen lang leven 

meer beschoren zijn. De herinnering aan goede oude tijden zal echter levend blijven in de vorm van 

een voor duur geld uitgebreid en vernieuwd provinciehuis, dat weliswaar aan zijn doel is voorbijge-

schoten maar zeer zeker aan de architectonische allure van het stadshart van Lelystad zal bijdragen. 

Dat is natuurlijk ook iets waard! 

Na de roemloze verdamping van onze enige in dit huis – nota bene unaniem aangenomen – motie 

zal mijn fractie vandaag motieloos blijven, zij het niet voorbaat emotieloos. Wij maken ons op voor 

de laatste ronde in november 2006, kritisch maar volop genietend van de schoonheid van onze pro-

vincie. Om onze goede inborst te ontbloten sluit ik af met een kleine improvisatie op beroemde 
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dichtregels van de op jeugdige leeftijd om het leven gebrachte befaamde Duitse theoloog en ver-

zetsheld Dietrich Bonhoeffer: 

 “Door goede machten trouw en stil omgeven, 

 behoed, getroost zo wonderlijk en klaar. 

 Zo wil ik graag met u, collega’s, leven: 

 tot heil van Flevoland en met elkaar.” 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter, geachte aanwezigen. Onze prachtige provincie Flevoland 

is een provincie in ontwikkeling. Het zal niet lang meer duren totdat wij als provincie qua inwoner-

aantal afstand zullen doen van de laatste plaats. Dat is niet zomaar gegaan. Flevoland is nog steeds 

een provincie met een explosief groeiende ontwikkeling en daar horen groeistuipen bij. 

Flevoland is een provincie die economische ontwikkeling hoog in het vaandel heeft. Het aantrekken 

van nieuwe bedrijven met een hoogwaardige technologische status is een must, maar ook de lager 

geschoolden dienen niet te worden vergeten. Naast de ontwikkelingen zoals aangegeven in het Om-

gevingsplan en de invulling hieraan gegeven is, dat één van de pijlers waarop stevig zal moeten 

worden ingezet. Kunnen wij dat blijven volhouden? De vrije ruimte in de portemonnee van de pro-

vincie wordt kleiner of anders gezegd: de financiën zijn beperkt. Er staat ons in deze provincie nog 

veel te doen en het wordt dan ook tijd dat wij verantwoordelijke keuzen gaan maken met betrekking 

tot nieuwe initiatieven en projecten of, zoals de heer Zijlstra in de commissie ruimte heeft gezegd, 

“nou wordt het weer leuk!” 

Het is zeer teleurstellend dat de aanleg van de Zuiderzeelijn geen doorgang kan vinden. Weliswaar 

moet het definitieve besluit nog door het kabinet genomen worden, maar het kabinet is sinds de 

commissie-Duyvensteijn angstig geworden. Men meent  dat Nederland dergelijke majeure projecten 

niet meer aan kan. Men is bang voor de mogelijke financiële risico’s en daardoor zitten wij in Flevo-

land met de gebakken peren. Waartoe emotie niet kan leiden! 

Almere mag verheugd zijn over een wethouder die op de centjes past. Misschien moeten wij over-

wegen of Almere die € 100 miljoen wel echt nodig heeft. Zouden wij er niet beter aan doen daar € 4 

à € 5 miljoen per jaar af te halen, zodat de Staten – wij refereren aan de kaderbrief – de dreigende 

jaarlijkse tekorten zullen kunnen dekken? Dat zou fantastisch zijn. Dan behoeven wij de lasten van 

de burgers niet wederom door een verhoging van de MRB te verzwaren. ONS Flevoland tevreden, 

GS tevreden, PS tevreden en een vrolijke wethouder in Almere. Zelfs mevrouw Jorritsma zou tevre-

den kunnen zijn over een dergelijke koers! Wij moeten immers verantwoord uitgeven en investeren, 

zoals zij recentelijk beaamde. Op die manier doen wij dat. 

ONS Flevoland is tegenstander van een verhoging van de provinciale opcenten ten behoeve van de 

uitvoering van het Investeringsprogramma Flevoland-Almere en het Omgevingsplan. Laten wij 

goed oppassen wat wij doen met de ruim € 30 miljoen die inmiddels voor de ZZL is gereserveerd. 

Het kan en mag niet zo zijn dat deze gelden later linea recta ten gunste van de IJmeerverbinding 

komen. De Zuiderzeelijn had immers als doel de economie van het noorden te versterken. In ons ge-

val is dat het noordelijk deel van onze provincie, de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Aangezien 

de voorbereidingen voor het Europees Programma voor de periode 2007-2013 in volle gang zijn 

willen wij nogmaals benadrukken dat er bij het kabinet sterk op moet worden aangedrongen dat uit 

de aan Nederland toegekende structuurfondsen van € 1,7 miljard een flink hoger budget aan Flevo-

land ter beschikking moet worden gesteld . Het zijn juist die gelden die het mede mogelijk maken op 

een verantwoorde wijze invulling te geven aan impulsen in de tanende Flevolandse economie. Een 

reservering voor een extra economische impuls in het noordelijk deel van Flevoland zou zeer wel-

kom zijn gezien de positie die de gemeenten Noordoostpolder en Urk op dit moment innemen. Ook 

bij het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn is een gereserveerd vermogen van meer dan € 2 miljard 

opgebouwd. De drie noordelijke provincies zullen er als de kippen bij zijn om hiervan een graantje 

mee te pikken. ONS Flevoland draagt het college op zich maximaal in te spannen om met de noor-

delijke gemeenten het voortouw te nemen teneinde de economische impulsen die in het noorden van 

onze provincie nodig zijn middels een deel van die gelden te waarborgen. Wij komen daartoe met 

een motie. 

Ook binnen onze eigen Provinciale Staten moeten wij kritischer kijken naar hoe wij met projecten 

omgaan. Veel van deze beslissingen hebben wij overigens geheel aan GS gedelegeerd, zodat wij on-

ze eigen rol tot “wij stonden erbij en keken ernaar” hebben gedegradeerd.  

Een project waarover de Staten wel hebben beslist is het project “Schoolfruit”met een projectbudget 

van ongeveer € 740.000,-. Onze fractie heeft zich een half uurtje in de tussentijdse resultaten van dit 
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project verdiept, waarbij wij tot een aantal in elk geval voor ons onaangename verrassingen zijn 

komen te staan. Zo blijkt dat wij aan dit project nagenoeg geen meetbare doelstellingen hebben 

meegegeven. De enige meetbare doelstelling die is opgenomen, is het creëren van 2 fte. Over het 

aantal scholen en jongeren dat wij willen bereiken is echter niets vermeld. Nu worden ongeveer 

1200 leerlingen bereikt, verdeeld over 20 scholen. Dat is overigens 10 scholen minder dan het vorig 

jaar. Blijkbaar is er bij het onderwijs geen grote behoefte aan een dergelijk project. De projectuit-

voerders zijn aan het onderzoeken of er in de omgeving van Flevoland geen scholen zijn die aan dit 

project willen meedoen. Afgezien van de exorbitant hoge kosten die tot nu toe per leerling zijn ge-

maakt om hem of haar tegen een gereduceerd tarief fruit aan te bieden, zijn wij er blij om dat wij 

niet aan onze kiezers behoeven uit te leggen dat wellicht Flevolands en Europees geld wordt uitge-

geven aan het van fruit voorzien van leerlingen van scholen in provincies die aan onze provincie 

grenzen. Wij hebben destijds tegen dit project gestemd. Een argument als “het is goed voor de Fle-

volandse fruittelers” gaat voor wat ons betreft niet op. Dat is niet de doelstelling van het project. 

Wij zijn van mening dat de drie W-vragen ook gesteld moeten worden bij de projecten die in het ka-

der van het Europees Programma worden uitgevoerd. Het vijfjarige campagneproject “Gezond ge-

wicht Flevoland” vinden wij absolute onzin. ONS Flevoland acht het geen provinciale taak hiervoor 

jaarlijks € 75.000,- uit te trekken. Via de landelijke media, de televisie, kranten en bladen, wordt al 

veel aandacht aan dit onderwerp geschonken en wij kunnen die boodschap niet nog beter aan de 

Flevolandse burgers overbrengen. Dat geldt ook voor de boodschap van de Gedeputeerde, die stelde 

dat de burgers maar een keer minder moeten tanken als de MRB omhoog gaat. Het gaat om de 

beeldvorming die de burgers van het openbaar bestuur in onze provincie hebben. Wij moeten inzet-

ten op verantwoorde projecten, waarvan een goed en verantwoord resultaat mag worden verwacht. 

Wij zullen in de commissies voorstellen projecten boven een bepaalde grens aan redelijkheid en bil-

lijkheid van de besteding te toetsen. Geen zwaarwichtige beleidseffectmeting, maar gewoon een 

“hands on-beoordeling” aan de hand van deze twee eenvoudige normen. 

Wij zullen ook op onze tellen moeten passen bij het uitvoeren van onze eigen projecten en de hier-

aan gerelateerde gelden. Onze fractie heeft jongstleden donderdag, mede op initiatief van het CDA 

een pas op de plaats aangekondigd met betrekking tot het project Provinciale Staten en Internet. De 

structurele kosten van een dergelijke operatie zijn bij nader inzien nog te hoog. Je moet op je schre-

den durven terug te keren. Ook vragen wij ons af of de website Flevoportal het effect zal bereiken 

dat wordt beoogd met de provinciale bijdrage van € 25.000,- per jaar. Wij moeten de prioriteiten 

daar leggen waar ze horen. 

ONS Flevoland heeft nog steeds grote zorgen over de jeugdzorgproblematiek. Sinds 2003 heeft een 

stijging plaatsgevonden van € 10 miljoen met betrekking tot de bestrijding van de problematiek van 

de jeugdzorg. Met andere woorden: 30% meer gelden en een explosieve stijging van het aanbod.  

Sterker nog: ondanks de uitstekende inzet van Gedeputeerde Bos – dat mag gezegd worden – lopen 

wij tegen een ander probleem aan, namelijk het kwalitatief en kwantitatief niet goed kunnen bemen-

sen van de zorgdienst die moet worden geleverd. Graag vernemen wij van de Gedeputeerde of hij 

kan aangeven wat hij nog financieel verantwoord vindt en of in financiële zin een plafond in zicht is. 

Hoe meent hij deze toename van de zorgaanvraag te kunnen keren? 

Door het ene probleem ontstaat het andere. De provincie zal zich moeten bezinnen op de vraag hoe 

de gelden effectief kunnen worden ingezet. De nieuwe financieringssystematiek zal mogelijk tot een 

verruiming van de middelen, maar niet tot een afname van de problemen leiden. Wij hebben hier 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ja, het zijn rijksgelden en provinciale gelden, wij moeten 

echter niet in symptoombestrijding blijven investeren maar de oorzakelijkheid bestrijden. Wij zijn 

zeer benieuwd hoe het college hierover denkt en hoe het meent dit proces te kunnen keren. 

ONS Flevoland is van mening dat de problemen bij de jeugdigen die een beroep doen op de jeugd-

zorg een gevolg zijn van de maatschappelijke verloedering van onder andere de normen en waarden. 

Als wij alleen aan symptoombestrijding blijven doen, houden wij de problemen. 

Onze fractie maakt zich zorgen over de explosieve toename van het aantal met name allochtone jon-

geren die hun schoolopleiding niet afmaken en terecht dreigen te komen in de problematiek van de 

verstedelijking en daaraan met alle gevolgen van dien ten onder kunnen gaan. Wij zien dat op de 

scholen. Als leerlingen op scholen de maatschappelijke normen niet willen hanteren omdat zij het 

nut en de waarde daarvan niet inzien, is een fundamenteel ander probleem aan de orde. De in dit ka-

der gestarte projecten lijken ons prima voorbeelden van projecten die de Staten eens tegen het licht 

zouden kunnen houden. Brengen deze projecten wel de gewenste resultaten of mislukken zij, net zo-

als de meeste landelijke projecten op dit gebied? 
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ONS Flevoland is van mening dat er in onze provincie volop positieve kansen zijn. Als de middelen 

er komen biedt dat kansen. De te reserveren € 100 miljoen voor nieuw collegebeleid moet in de be-

groting worden vrijgemaakt. Een heroriëntatie van de voorlopig opgenomen intensivering voor het 

nieuwe collegebeleid in 2007 wordt door ONS Flevoland niet wenselijk geacht. Op deze manier 

wordt over het graf van dit college heen geregeerd en daar houden wij niet van. Wij zien het niet als 

taak van deze Staten de collegeonderhandelingen in 2007 te versoepelen.  

Dat neemt niet weg dat wij ambities moeten hebben. Flevoland is immers een ambitieuze provincie. 

Wel dienen wij ervoor te zorgen dat de aan die ambities gerelateerde risico’s overzichtelijk blijven. 

Een continue reflectie van de resultaten van ons eigen kaderstellende en controlerende werk maakt 

hiervan onderdeel uit. 

 

Door de fractie van ONS Flevoland is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

overwegende dat: 

- de kans dat de regering zal beslissen dat de Zuiderzeespoorlijn (ZZL) niet aangelegd zal worden 

steeds groter wordt; 

- de ZZL als belangrijkste doelstelling heeft de economische structuur van ‘het Noorden’ te ver-

sterken; 

- in geval dat de ZZL niet wordt aangelegd er waarschijnlijk compensatiemaatregelen door de re-

gering zullen worden genomen; 

- de aanleg van de ZZL met name voor de Noordoostpolder en in mindere mate voor Urk positie-

ve effecten op de economie zou hebben; 

- het noordelijk gedeelte van de provincie problemen ondervindt op het gebied van economische 

ontwikkelingen; 

- het niet doorgaan van de aanleg van de ZZL voor het noordelijk gedeelte nadelige gevolgen zal 

hebben; 

verzoeken het college: 

- zodra dit opportuun is in te zetten op maximale compensatie voor de provincie Flevoland; 

- deze gelden aan te wenden voor projecten ter versterking van de economie in het noordelijk ge-

deelte van de provincie Flevoland; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie S) 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Gisteren is geschiedenis, morgen is een raadsel en vandaag 

is een geschenk. Vanuit die optiek hopen wij onze algemene beschouwingen te houden.  

In de komende periode zal weer over de bestuurlijke kaart van Nederland worden gesproken. Dat is 

al vele malen gebeurd. Wij zijn benieuwd hoe lang men het nu zal volhouden. Eén ding is belang-

rijk: de positie van de burgers mag niet worden vergeten. Voor wie doen wij het nu eigenlijk? Ik 

hoop van harte dat de vraag wat de burger ermee opschiet steeds in het oog zal word en gehouden. 

Als voorbeeld noem ik het Deense model, dat door Minister Remkes is gepresenteerd. De SGP acht 

dat model onwerkbaar en onwenselijk. Op termijn verdwijnt dan de middenlaag, de provincie. In de 

achterliggende decennia is duidelijk aangetoond dat er in Nederland behoefte is aan een krachtig 

middenbestuur tussen rijk en gemeenten. De burgers zijn daarmee gediend. 

Op dit moment wordt een discussie gevoerd over de veiligheidsregio Flevoland. Ook dat onderwerp 

raakt de burger. Het mag niet zo zijn dat het in die discussie in de eerste plaats gaat om personen, 

structuren of wie het voor het zeggen krijgt. Het moet gaan om een doelmatige, doeltreffende en ef-

ficiënte organisatie. Ik roep de Commissaris van de Koningin op in de discussie over de veiligheids-

risico’s steeds nadrukkelijk naar voren brengen, dat het om het doel en niet om structuren en perso-

nen gaat. 

Minister Peijs heeft de vorige week € 87 miljoen uitgetrokken voor de toegankelijkheid en kwaliteit 

van haltes in het openbaar vervoer. Minister Peijs wil ook gratis openbaar vervoer voor bepaalde 

groepen in de spits bevorderen. Hoewel zij daarover eerst anders dacht, blijkt Minister Peijs nu ach-

ter deze gedachte te kunnen staan en een experiment met gratis openbaar vervoer voor bepaalde fo-

renzen, ouderen, gehandicapten en MBO-studenten, te willen steunen. Ik wil ervoor pleiten dat Fle-

voland bij dit experiment voorin het rijtuig gaat zitten en wij ons daarvoor zo snel mogelijk aanmel-

den. 
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Over de Zuiderzeelijn is al veel gezegd. Ik heb regelmatig opmerkingen gemaakt over de betrouw-

baarheid van de rijksoverheid, het belang van een consistent beleid, duidelijkheid en zuiverheid. Dat 

zal ik nu niet doen. Ik erger mij niet meer, maar verbaas mij slechts over het beleid van de rijks-

overheid ten aanzien van de Zuiderzeelijn. Als de Zuiderzeelijn niet doorgaat, behoren de daarvoor 

gereserveerde gelden in infrastructurele projecten te worden gestoken. Wij denken aan de openbaar 

vervoerverbinding tussen Schiphol, Amsterdam en Almere, waarbij ook Lelystad dient te worden 

betrokken, en noordelijk Flevoland mogen wij ook niet vergeten. 

Wegverbinding. Het is net spaghetti. Er doet zich een fileprobleem voor voor wat betreft het aantal 

nota’s en plannen die ontwikkeld worden. Het Ruimtelijk Planbureau heeft veertien dagen geleden 

een studie met de titel “Wegen naar economische groei” het licht laten zien. In die studie is het 

Ruimtelijk Planbureau min of meer tot zijn eigen verbazing tot de conclusie gekomen, dat het inves-

teren in wegverbindingen in de regio Groot-Amsterdam landelijk gezien de grootste economische 

effecten heeft. Het Ruimtelijk Planbureau zegt dat niet alleen moet worden geïnvesteerd in de A6, 

maar ook in de A27. Volgens het Planbureau levert dat forse additionele baten voor het woonwerk-

verkeer op. Dat klinkt heel mooi, ik denk dat wij daarop moeten voortborduren. Eén ding is duide-

lijk: geen spaghetti, maar wel veel plannen en weinig wegen leiden naar Almere. Het is de hoogste 

tijd dat besluiten worden genomen en de problemen worden aangepakt. 

Over de jeugdzorg is al veel gezegd. Het gaat hierbij om de thuissituatie. Door de SGP is altijd de 

nadruk gelegd op de gezinssituatie, de geborgenheid, de liefde en de vrolijkheid binnen een goed 

gezinsleven. Het belang daarvan wordt onderschat, maar langzamerhand zien wij een ombuiging 

ontstaan. In de operatie Jong klinkt dat helder door. 

Er moet aandacht voor de jeugd blijven, waar het mis dreigt te gaan moet hulp worden geboden. 

Uniformering van indicatiestelling is van belang. Ik denk hierbij ook aan het monitoren van resulta-

ten van hulpverlening. 

Eén aspect wil ik onder de aandacht brengen. Ik vraag speciale aandacht voor de problematiek van 

kinderen met gedragsstoornissen. Deze kinderen lijken tussen de wal en het schip terecht te komen, 

terwijl het van groot belang is dat zij vroegtijdig worden geholpen. Dat raakt niet in de eerste plaats 

het Bureau Jeugdzorg, maar wat daar achter zit. Wij willen graag van de Gedeputeerde vernemen of 

hij bereid is daarin energie te steken en ervoor te zorgen dat bij kinderen met gedragsstoornissen zo 

snel mogelijk een diagnose wordt gesteld opdat deze kinderen zo snel mogelijk kunnen worden ge-

holpen. 

Het Omgevingsplan. De verleiding is groot daarop uitvoerig in te gaan, maar dat zal ik niet doen. Ik 

wil wel een opmerking maken over het grootste aandachtgebied, het gebied ten oosten van de A27. 

Wij zijn van oordeel dat het belang van het plegen van grote activiteiten in dat gebied onvoldoende 

is onderbouwd. In dat licht bezien zijn wij ook minder enthousiast over het robuuste, het grote, 

Oostvaarderswold. 

Ik wil voorts een opmerking maken over het financiële meerjarenperspectief. Wij moeten op ver-

antwoorde wijze met gemeenschapsgelden omgaan, dit zeker waar de financiële ruimte te klein is. 

Uit de stukken blijkt dat het noodzakelijk is tot een grondige aanpak en restauratie van de provincia-

le financiën te komen. Wij hebben een ombuigingsoperatie nodig, waarover ik een motie indien. 

Ik besef dat de meeste diëten in de kledingzaak beginnen. Ombuigingen moeten binnen Provinciale 

Staten beginnen. Provinciale Staten behoren daarvoor de kaders aan te geven en vervolgens gaan wij 

bekijken wat daar uit komt. De opcenten motorrijtuigenbelasting moeten bij die ombuigingsoperatie 

worden betrokken. Dat is een belangrijke provinciale inkomstenbron. 

De heer Maenhout heeft het ook al gezegd: voor wat betreft de inkomsten uit het provinciefonds  is 

sprake van discriminatie. De heer Maenhout heeft ons zelfs opgeroepen de gang naar de rechter te 

maken. Dat ben ik van hem niet gewend. Eén ding is duidelijk: het aspect van discriminatie moet in 

Den Haag veel harder doorklinken. Ik heb moed gekregen door de discussie die veertien dagen ge-

leden heeft plaatsgevonden. Zelfs een halsstarrige Minister is door de Kamer op de knieën te bren-

gen. 

De provincie Flevoland staat voor een nieuwe uitdaging en het volgend jaar breekt een nieuwe peri-

ode voor een nieuw bestuur aan. Het gaat om de burger. De SGP is van mening dat de burger te veel 

wordt geconfronteerd met maatregelen en besluiten van andere overheden waarop hij niet zit te 

wachten. Is een bepaald besluit in het belang van de burger? Ik denk aan het dualisme, aan het 

nieuwe zorgstelsel, aan de nieuwe Wet Maatschappelijke Ontwikkeling en noem maar op. Zit de 

burger daarop werkelijk te wachten? Heeft de burger daarom gevraagd? Ergerlijker wordt het als 

dergelijke besluiten met een smaller wordende beurs gepaard gaan. Door de euro is de beurs al 
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smaller geworden en de vrees bestaat dat de beurs nog smaller zal worden. Dat schept een verant-

woordelijkheid en wij zijn gekozen om die verantwoordelijkheid te dragen. Laten wij ons inzetten 

voor het belang van de burger van Flevoland en kiezen voor een gezond en veilig Flevoland, een 

Flevoland met rust en ruimte, een Flevoland waarin het goed werken en wonen is.  

Ik ben mijn betoog begonnen met de woorden “Gisteren is geschiedenis en morgen is een raadsel”. 

Nu gaan wij aan de lunch! 

 

Door de fractie van de SGP is de volgende motie ingediend: 

 

“Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 24 mei 2006; 

gelezen hebbend de notitie ‘Financieel kader begroting 2007’; 

overwegende dat – zonder daartoe maatregelen te nemen – in meerjarenperspectief de begroting 

geen sluitend beeld geeft; 

dat de noodzaak tot een algehele ombuigingsoperatie aanwezig is; 

nodigen het college van Gedeputeerde Staten uit om 

1. voor 1 juli 2006 met een voorstel te komen op welke wijze de algehele ombuigingsoperatie kan 

worden doorgevoerd; 

2. in het bij punt 1 genoemde voorstel helder aan te geven – gehoorde hebbende de algemene be-

schouwingen – welk bedrag deze ombuigingsoperatie structureel moet opleveren; 

3. in het punt 1 genoemde voorstel te vermelden wat de tijdsduur van de algehele ombuigingsope-

ratie zal zijn; 

4. in het bij punt 1 genoemde voorstel aan te geven op welke wijze Provinciale Staten bij deze al-

gehele ombuigingsoperatie worden betrokken; 

en gaan over tot de orde van de dag.”  (motie T) 

 

De voorzitter: Ik zal nu melden hoe de eerste elf moties van de ChristenUnie zijn geletterd. Het gaat 

om de moties A tot en met K. Voor de duidelijkheid noem ik u de titels die rechts boven die moties 

staan. 

Motie A is de motie over de ombuigingsoperatie. 

Motie B is de motie over de reserve infrastructuur. 

Motie C is de motie over de opcenten MRB.. 

Motie D is de motie over het tempo Investeringsimpuls Flevoland-Almere. 

Motie E is de motie over de gelijkloop IFA met OPF. 

Motie F is de motie over de begrotingsruimte. 

Motie G is de motie over de mogelijkheden voor de superbus. 

Motie H is de motie over vergistingsenergie. 

Motie I is de motie over uitvoering Omgevingsplan. 

Motie J is de motie over Andere Overheid. 

Motie K is de motie over organisatieontwikkeling. 

Volgens mij zijn nu alle ingediende moties van een letter voorzien. Als er nog onduidelijkheden zijn 

kunt u de letters bij de griffier opvragen. 

 

De heer Jongsma: Krijgen wij zoals in voorgaande jaren een overzichtje van de ingediende moties?  

 

De voorzitter: Daaraan wordt gewerkt, maar ik durf u niet te zeggen wanneer dat overzichtje klaar 

zal zijn. 

Ik schors de vergadering tot 14.00 uur. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Ik begin met het verzoek aan degenen die het woord voeren zo goed mogelijk in de microfoon te 

spreken. Er zijn mensen die het debat alleen goed kunnen volgen als u dat doet. 

Ik wil u mededelen wat het beraad met de fractievoorzitters tijdens de schorsing heeft opgeleverd. 

Wij hebben afgesproken dat het college nu op de inbreng van de zijde van de Staten zal reageren. 

Daarna zal ik de vergadering schorsen om de fracties de gelegenheid te bieden zich op de tweede 

termijn van de Staten en het onderlinge debat voor te bereiden. 
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Voorts hebben wij besloten de inhoud van het debat in twee blokken te verdelen, één heel groot blok 

en een hopelijk wat kleiner blok. Het eerste blok betreft puur de kaderstelling voor 2007 en de daar-

opvolgende jaren in meer algemene termen en het tweede blok betreft, oneerbiedig gezegd, de inge-

diende “sprokkelmoties”. Zo dadelijk zal ik aangeven welke onderwerpen naar het oordeel van de 

fractievoorzitters bij het eerste grote, het kaderstellende debat aan de orde kunnen komen en welke 

moties bij het tweede blok behoren. 

Ten derde hebben wij afgesproken dat het college zich in zijn beantwoording uitsluitend zal richten 

op de kaderstelling en daarnaast een reactie zal geven op de sprokkelmoties. Alle andere vragen 

over het beleid dat het college al dan niet zou voeren – ik doel op informatieve of andere vragen – 

zullen niet vandaag worden beantwoord. Afgesproken is dat de fractievoorzitters zullen aangeven 

welke van die vragen in commissieverband dienen terug te komen. Op dit moment willen de fractie-

voorzitters aan de beantwoording daarvan geen tijd besteden, zij willen het debat richten op de 

hoofdlijnen van de kaderstelling, de moties die daarop betrekking hebben en de ingediende sprok-

kelmoties plus het mediationvoorstel van de heer Crebas. Dat voorstel zal bij het “sprokkeldeel” aan 

de orde komen. Ik neem aan dat de afspraken helder zijn. 

Dit betekent dat niet alle leden van het college in deze termijn een antwoord zullen geven. Wij be-

ginnen met een centrale beantwoording door de heer Dijksma, de portefeuillehouder financiën en 

middelen, en mogelijk zullen één of twee leden van het college aanvullend daarop nog een enkele 

opmerking maken over bijvoorbeeld het ambitieniveau dat voor het college aanleiding is geweest de 

Staten dit kader voor te leggen.  

Ik zal nu de moties noemen die tot de “sprokkelcategorie” behoren, opdat u weet welke onderwer-

pen in het hoofddebat thuishoren. Ik wijs de fractievoorzitters erop dat op verzoek van de heer Van 

Daalen op één punt sprake is van een afwijking in het afgesproken lijstje.  

Tot het tweede blok behoren de moties G, H, L, O, P, Q en S. De overige moties komen aan de orde 

bij de beraadslagingen over het kader. Bij nader inzien zijn wij tot de conclusie gekomen dat motie 

F van de ChristenUnie ook deel moet uitmaken van de kaderstellende discussie. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De dynamiek van Flevoland is in de beto-

gen van alle fracties centraal gesteld. Dat is positief, maar uiteraard zijn er veel onzekerheden. 

Daarop is onder andere door de SGP gewezen. Hoe gaat het ILG er uitzien? Hoe zal het OPF er uit-

zien? Hoe gaat het nu eigenlijk met de MRB? Hoe gaat het met de Europese ondersteuning? Over 

die zaken bestaat nog onduidelijkheid en daarom zijn wij in het kader voor de begroting 2007 van 

een aantal aannamen uitgegaan. 

Het college is er verheugd over dat de Staten de in het collegeprogramma en in het kader 2007 om-

schreven ambities grotendeels ondersteunen, maar uiteraard is in de Staten sprake van een aantal ex-

tremen. Eén partij wil € 2,2 miljoen bezuinigen op het OPF dat er nog niet is, een andere partij wil 

niets van een verhoging van de MRB weten en weer een andere partij is van mening dat het ambi-

tieniveau nog wel iets hoger mag zijn. Vandaag moeten wij proberen tot een samensmelting van op-

vattingen te komen. Het college vertaalt de inbreng van de Staten als de wens op een aantal punten 

meer te gaan doen, maar wij hebben ook gehoord dat meer zal moeten worden bezuinigd. Dat bete-

kent dat wij met minder meer zullen moeten gaan doen. 

Helaas heeft de takendiscussie het college tot op heden geen richtinggevende indicaties gegeven. 

Het CEBEON heeft aangegeven dat er qua uitgaven geen extremiteiten zijn, maar heeft ook duide-

lijk gemaakt dat er in vergelijking met vergelijkbare provincies wel structurele extremiteiten zijn in 

het inkomensniveau van onze provincie.  

Door velen is gezegd dat meer zal moeten worden bezuinigd. Daarop zal ik zo dadelijk ingaan. Als 

de Staten niet in staat zijn duidelijk aan te geven waarop moet worden bezuinigd, kan naar het oor-

deel van het college van Gedeputeerde Staten niet over bezuinigingen worden gesproken. Een om-

buiging is iets anders dan een bezuiniging. Een ombuiging betekent dat je iets anders gaat doen, een 

bezuiniging betekent kappen. Een bezuiniging van 10% op de apparaatskosten betekent 42 mensen 

minder. Wij moeten heel zorgvuldig zijn met de terminologie. Sprekend over het personeelsbeleid 

zal ik daarop terugkomen. Zorgvuldigheid is voor een werkgever een heel belangrijk goed.  

Het college van GS is bij het ontwerpen van het kader voor 2007 niet over één nacht ijs gegaan. Dat 

was een stevige exercitie. Enerzijds hebben wij allerlei programma’s samengebundeld - velen heb-

ben dat genoemd -, anderzijds zijn prioriteiten gesteld en wij hebben het aangedurfd te stellen dat in 

het eerste jaar een ombuiging van 5% en in het tweede jaar een ombuiging van 10% in de program-

makosten noodzakelijk is. 
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Ik zal nu de rode draad van die ombuigingsoperatie aangeven. Wij hebben deze ombuiging zeer 

goed overwogen. Ik zal een stukje voorlezen: “Eén van de belangrijkste aanleidingen voor de om-

buigingsoperatie is de wens middelen vrij te spelen voor de uitvoering van het nieuwe Omgevings-

plan. Dat betreft zowel geld als ambtelijke capaciteit. Na een aanloop in 2007 zouden de ombuigin-

gen structureel € 2,2 miljoen aan financiële ruimte moeten opleveren, waarmee de kosten van het 

OPF in de periode 2007-2010 nagenoeg worden gedekt. Daarnaast moet de ombuiging zo veel amb-

telijke capaciteit vrijmaken, dat jaarlijks € 0,55 miljoen kan worden bespaard op de uitvoering van 

de voor het OPF II begrote inhuurkosten.” Dus: taken van anderen worden door onze eigen mensen 

gedaan. Dat zijn extra taken. Voorts wordt gesteld: “De samenhang tussen de uitvoering van het 

OPF en de ombuigingsoperatie is evident. Deze gaat verder dan alleen een financiële samenhang. 

De ombuigingsoperatie is derhalve veel meer dan een financiële exercitie. De keuzen die hierbij 

worden gemaakt ondersteunen de gewenste omslag binnen de organisatie naar meer project- en ge-

biedsgericht uitvoerend werken. Mede daarom wordt afgeraden voor de ombuigingsoperatie de zo-

genaamde generieke kaasschaafmethode te hanteren.” Dit laatste is overigens ook de uitkomst van 

de commissiebesprekingen. Daarover waren wij het nadrukkelijk met elkaar eens. 

Bij de keuze voor de aanpak hoort ook een keuze voor de tijdhorizon. Gezien de korte nog resteren-

de zittingsperiode van het huidige college is ons voorstel ons nu te beperken tot de ombuiging voor 

2007. In de Voorjaarsnota 2007 zullen mede op basis van de uitkomsten van de coalitie-

onderhandelingen – die dan hopelijk zullen zijn afgerond – de voorstellen voor de daaropvolgende 

jaren worden verwoord. Op dat moment kunnen misschien gemakkelijker keuzen worden gemaakt. 

In het kader van de coalitieonderhandelingen zal daarover breed moeten worden gesproken en kan 

wellicht ook inhoud worden gegeven aan een stuk takendiscussie omdat daar geen portefeuillehou-

der bij zit of iemand die in de kokers van de commissies kijkt, waarvan wij soms allemaal last heb-

ben. 

Ik kom nu tot het punt personeel en organisatie. De verlaging van de bedrijfsvoeringskosten wordt 

additioneel aan de ombuigingsoperatie van de programmakosten naar voren gebracht. Ik maak nu 

een fout. Het gaat om een ombuiging van de bedrijfsvoeringskosten. Het is goed dat ik dit consta-

teer. Dat betekent “anders”. Ik ga ervan uit dat wij het daarover eens zijn. Ik hoor dat dat wordt be-

vestigd. De zorgvuldigheid naar het personeel toe is een belangrijk goed. Wij dragen met elkaar de 

verantwoordelijkheid voor onze medewerkers. Provinciale Staten zijn de werkgever en wij voeren 

het beleid van Provinciale Staten uit. Voor wat het personeel betreft hebben wij met veranderende 

omstandigheden te maken. Van de rijksdiensten is een groep ouderen overgekomen, die ouderen 

stromen uit waardoor veel historische kennis verloren gaat en jongeren blijven korter bij onze orga-

nisatie. 

In plaats van beleidsgericht gaan wij gebiedsgericht werken en het afbuigen van formatieplaatsen 

naar het OPF II vergt van ons een inspanning en een investering. Als de Staten niet verder komen 

met de takendiscussie en aan het ambitieniveau vasthouden, zullen keuzen moeten worden gemaakt. 

Wij moeten de medewerkers de zekerheid geven dat er voldoende budget voor opleiding en IDU is. 

Ik spreek over instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers. Ook de uitstroom kan geld kos-

ten. Wij hebben op dit moment 2% voor opleidingskosten beschikbaar. Dat is heel weinig. Als je 

een majeure zaak wilt aanpakken, als je kiest voor innovatie, zoals de omslag naar gebiedsgericht 

werken, is naast die 2% - dat is echt het minimum – meer nodig. In het bedrijfsleven wordt in derge-

lijke situaties van 5 tot 6% uitgegaan. Het is absoluut noodzakelijk dat wij geld vrijmaken voor de 

frictiekosten die gemaakt moeten worden voor het kunnen realiseren van de andere insteek. Zorg-

vuldigheid ten opzichte van onze medewerkers is nogmaals gezegd een belangrijk uitgangspunt. Het 

gaat er niet alleen om dat medewerkers een andere functie kunnen gaan vervullen. Mensen moeten 

dat leren, ze moeten naar een andere functie worden begeleid. Het college wil niet dat jaarlijks naar 

aanleiding van de kaderstelling onrust onder het personeel ontstaat. De Staten zullen moeten aange-

ven welke taken zij willen verschuiven of anders willen gaan doen. Wij gaan niet “ins Blaue hinein” 

zeggen dat wij 5 of 10% willen ombuigen. Dat is absoluut onmogelijk. Er zal een richting moeten 

worden aangegeven en wij zullen het daarover eens moeten zijn. 

Het college staat voor de medewerkers, wij willen de medewerkers beschermen. Wij dagen de Sta-

ten uit eerst een inhoudelijke discussie te voeren. Wij kunnen de bedrijfsvoeringskosten niet ombui-

gen als niet over de taakstelling wordt gesproken en alle ambities in stand worden gehouden. Daar-

van zijn wij bij het ontwerp van het kader 2007 uitgegaan en wij willen daaraan vasthouden. 

Wij willen het Omgevingsplan met behulp van een kanteling van de organisatie gaan uitvoeren. Hoe 

het uitvoeringsplan er zal gaan uitzien weten wij nog niet, daarover komen wij nog met elkaar te 
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spreken, maar duidelijk is wel dat een en ander een forse investering zal vergen. De minlijn is naar 

onze mening dan ook onmogelijk, dit zeker als wij in het kader van de noordvleugel een rol willen 

spelen. Wij zijn daar aanwezig, maar in vergelijking met de inzet van bijvoorbeeld de provincie 

Noord-Holland of de stad Amsterdam is onze inzet beperkt. Onze medewerkers of onze bestuurder 

vertegenwoordigen daar vaak in hun eentje de belangen van onze provincie. De Staten moeten dat 

goed beseffen. Wij hebben ambities, wij hebben een Omgevingsplan, het ILG, het Oosvaarderswold 

en de jeugdzorg. Er zijn vele onderwerpen waaraan de Staten aandacht willen schenken en waarbij 

zij resultaten willen boeken. Over de wijze waarop wij die resultaten gaan verwoorden hebben wij 

vanmorgen gesproken. 

De motorrijtuigenbelasting is één van onze financieringsbronnen, de enige financieringsbron die wij 

kunnen beïnvloeden. Ervan uitgaande dat die datum zal worden gehaald – dat is natuurlijk de vraag 

– zal in 2012 het rekeningrijden worden ingevoerd. Wij gaan daarvan uit, want daartoe wordt een 

majeure inspanning gepleegd. Als wij op dat moment qua MRB ver onder het landelijk gemiddelde 

zitten, zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben dat wij evenals bij de uitkeringen uit het provin-

ciefonds een structureel lagere uitkering zullen ontvangen. Wij hebben nog een jaar de tijd om dat 

uit te vogelen. 

Waar hebben wij het over? Als wij op het gemiddelde niveau van de MRB in de andere provincies 

willen komen – 70,7 opcenten – komt dat bij een kleine auto in vier jaar op een groei naar € 5,- extra 

neer. Bij een kleine middenklasse-auto zal dat € 10,- tot € 13,- per jaar zijn en bij een gewone mid-

denklasse-auto € 20,- per jaar. Voor een P.C. Hoofttrekker zal men dan € 40,- meer gaan betalen.  

Het gaat dus om een verhoging tussen de € 1,5 tot € 7,- per jaar en de opbrengst van die verhoging 

zal worden gebruikt om de ambities te kunnen realiseren waarover de Staten het eens zijn. Dat wil ik 

de Staten ter overdenking meegeven. 

 

De heer Jongsma: Bestaat wellicht de kans dat bij de andere provincies het “haasje over-effect” ont-

staat? Zou het zo kunnen zijn dat alle provincies de opcenten verhogen opdat zij straks, als het reke-

ningrijden zal worden ingevoerd, meer zullen krijgen? Dat lijkt mij een heilloze weg. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik moet even denken aan de muis en de olifant die allebei zeggen 

“wat stampen wij”. Als wij van een verhoging met 7 opcenten uitgaan wordt het gemiddelde van de 

provincies nauwelijks beïnvloed. Het gemiddelde zal dan hooguit op 70,8 in plaats van op 70,7 uit-

komen. Voor wat het “haasje over-effect” betreft: de provincie Noord-Holland gaat naar 63 opcen-

ten en zal de extra inkomsten besteden aan zaken die duidelijk zijn gelabelled. Ik verwacht niet dat 

sprake zal zijn van een “haasje over-effect”. Andere provincies hebben natuurlijk wel hun overige 

eigen middelen. De provincie Utrecht zegt bijvoorbeeld “als wij het ILG niet landelijk gedekt krij-

gen, stoppen wij er zelf maar € 30 miljoen in.” Onze provincie kan dat niet. Willen wij in dat krach-

tenspel meedoen, dan zullen wij enige eigen middelen moeten zien te creëren. De uitkomst van het 

CEBEON-onderzoek is goed bruikbaar voor een takendiscussie en voor ons gesprek over een her-

verdeling van de middelen uit het provinciefonds.  

In de richting van de heer Maenhout wijs ik erop dat dit onderwerp op de agenda van de commissie 

financiën en op de agenda van de commissie bestuur van het IPO staat. Dat is ons gelukt en nu moet 

de volgende stap worden gezet en moeten wij ervoor zorgen dat daaraan conclusies worden verbon-

den. Uiteraard zullen wij daaraan met elkaar werken. Wij zullen de achterblijvende positie van Fle-

voland nadrukkelijk naar voren brengen. Misschien kan ook druk worden uitgeoefend op de vereni-

gingsraad van het IPO, maar het is een kwestie van gelijk hebben en gelijk krijgen en dat is moeilijk. 

De pot wordt niet groter – het ministerie zegt “bekijk het maar” - en de andere provincies zullen 

moeten inleveren wil Flevoland meer krijgen. Wij zijn aan het bekijken of wij het proces door het 

inschakelen van een externe lobby kunnen versnellen en zullen de Staten mogelijk binnenkort een 

voorstel terzake voorleggen. Wij zijn aan het bekijken of op een hoog bestuurlijk niveau kan worden 

ingestoken. 

Ik kom nu bij het Europees Programma. In de afgelopen zeven jaar hebben wij aan cofinanciering 

voor projecten inclusief de technische bijstand € 28 miljoen uitgegeven. Daarnaast hebben wij € 7 

miljoen voor de overcommittering beschikbaar gesteld en het is de verwachting dat daarvan in de 

loop der jaren € 5 miljoen naar de algemene middelen zal terugvloeien. Ik zal de Staten van de 

voortgang van de onderhandelingen over het EPD III op de hoogte houden. De Staten weten hoe de 

stand van zaken is, wij zijn niet erg hoopvol. Door één van de sprekers is gezegd dat wij ons meer 

tot Den Haag moeten richten, maar ik wil erop wijzen dat wij in Brussel meer supporters hebben dan 
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in Den Haag. In Den Haag stelt men steeds dat wij in de afgelopen periode ten onrechte geld hebben 

gekregen. Dat idee-fixe is in Den Haag niet weg te krijgen. 

De heer Jongsma heeft over een individueel project gesproken. Ik denk dat wij nu niet op individue-

le projecten moeten ingaan. In het kader van het Europees Programma zijn duidelijke indicatoren 

vastgesteld – naar mijn mening wel erg veel – en ik denk dat het goed zou zijn die aanpak als voor-

beeld te nemen voor de wijze waarop wij met indicatoren kunnen omgaan. Laten wij daar nog eens 

naar kijken. 

De ChristenUnie heeft gezegd niets beschikbaar te willen stellen voor het Omgevingsplan en wil te-

vens € 2,2 miljoen bezuinigen. In wezen wil de ChristenUnie dus € 0,2 miljoen aan het Omgevings-

plan uitgeven. Ik denk dat dat niet reëel is. In de berekeningen van de ChristenUnie zitten overigens 

enkele dubbeltellingen bij de apparaatskosten – bijvoorbeeld bij Dmitrov – en de programmakosten. 

Er zitten enkele slordigheden in, maar ik ben de laatste die de ChristenUnie dat wil aanrekenen. 

Dat brengt mij bij motie D en het voorstel van het CDA. Het is natuurlijk aardig te zeggen dat wij de 

periode van de Investeringsimpuls moeten oprekken, maar wij hebben geen vast uitgavenpatroon 

voor de IFA, de Investeringsimpuls Flevoland Almere. Wij hebben gezegd dat wij de kansen die 

zich voordoen willen kunnen grijpen, daarvoor hebben wij het bedrag van € 100 miljoen. Hoe de fa-

sering zal worden is nog niet duidelijk, dat zal best lastig worden. Als wij daarop in de eerste vier 

jaar € 5 miljoen bezuinigen, zal dat een sterk visueel aspect hebben en in het licht van de begroting-

techniek niet veel uitmaken, dit zeker daar een groot deel van dit bedrag uit de strategische en ont-

wikkelingsreserve zal worden betaald. In totaal gaat het daarbij om € 14,5 miljoen. Het effect op de 

exploitatie zal niet erg groot zijn. Om die reden zijn wij geen voorstanders van dat voorstel. 

Voorgesteld is voor nieuw beleid van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen te gaan, maar eigenlijk doen 

wij dat al. Wij hebben namelijk € 0,45 miljoen aan nieuw beleid voortgezet uit de vorige periode. 

Dat staat nu weer ter discussie, maar in principe hebben wij dus ongeveer € 1,5 miljoen voor nieuw 

beleid beschikbaar. Ik denk dat wij dit aan het nieuwe college moeten overlaten. Het nieuwe college 

zal ruimte moeten vinden voor dat soort zaken. 

GroenLinks merkte op dat de discussie over de opcenten motorrijtuigenbelasting een achterhoede-

gevecht is. Dat hangt af van de vraag of 2012 haalbaar is. Als het zo is dat de vergoeding samen-

hangt met hetgeen wij nu innen, zou de uitkomst voor ons wel eens anders kunnen zijn en dat ver-

schil kan bij ons extra aantellen omdat wij geïmporteerde auto’s hebben. Daarom zou ik deze dis-

cussie niet als een achterhoedegevecht willen kenmerken. 

Over de verhoging van de opcenten heb ik naar ik veronderstel voldoende gezegd. Zo lang geen 

keuzen worden gemaakt vinden wij het absoluut noodzakelijk de opcenten motorrijtuigenbelasting 

te verhogen. Wij denken niet aan bezuinigingen, wij denken veel meer aan ombuigingen. Als wij de 

opcenten motorrijtuigenbelasting niet verhogen, zullen wij op sectorale uitgaven moeten bezuinigen. 

De Staten kennen het lijstje uit de begroting. 

In deze begroting kijken wij heel sterk intern, maar wij moeten ook naar buiten kijken en daartoe 

moeten wij activiteiten ontplooien. Als voorbeeld noem ik EZ en jeugdzorg. Verder wil ik erop wij-

zen dat wij hier 50.000 banen tekort hebben en ook daaraan moeten werken. Ook daarvoor is geld 

nodig. De provincie Flevoland is nog steeds in ontwikkeling en heeft middelen nodig om haar ambi-

ties te kunnen realiseren. 

Nog één opmerking over Andere Overheid, waar een aantal partijen – gelukkig een beperkt aantal – 

tegenaan heeft getrapt. In IPO-verband hebben wij een convenant met de VNG en de rijksoverheid 

ondertekend en wij moeten daaraan uitvoering geven. In het burgerjaarverslag is aangegeven dat een 

aantal verbeteringen mogelijk is, waaraan wij zullen moeten werken. Het is noodzakelijk dat wij on-

ze performance verbeteren door de toegankelijkheid via de computer et cetera te vergemakkelijken. 

Het college vindt het project Andere Overheid noodzakelijk en de kosten van dat project kunnen 

niet uit de bestaande middelen worden gedekt. 

Ik verzoek u nu het woord te geven aan mijn collega’s die vanuit hun portefeuilles op enkele punten 

een nadere onderbouwing zullen geven van hetgeen door mij naar voren is gebracht. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Met de SGP ben ik 

het eens dat de toekomst een raadsel is.  

Dat brengt mij meteen bij motie D, waarin ons wordt gevraagd de reservering voor de Investerings-

impuls Flevoland-Almere gelijkmatig over de periode te verdelen. Dat kan echter niet, omdat de In-

vesteringsimpuls Flevoland-Almere is bedoeld om ons in staat te stellen langskomende kansen te 

grijpen. Door middel van deze investeringen willen wij meer voor elkaar krijgen dan wij met regu-
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liere middelen kunnen bereiken. Als een kans voorbij komt, moeten wij in staat zijn op korte termijn 

te investeren. Wij hebben natuurlijk wel een bepaald idee, wij gaan niet voor niets van een periode 

van vijftien jaar uit, maar wij kunnen niet afspreken dat wij per jaar een bepaald bedrag zullen in-

vesteren en zich voordoende kansen niet zullen grijpen als het budget voor dat bepaalde jaar op is. 

Met andere woorden: het zou mooi zijn, maar wat met betrekking tot de IFA is voorgesteld kan niet. 

 

De heer Van Daalen: Gedeputeerde Dijksma heeft in de commissie bestuur veel aandacht aan dit 

onderwerp besteed en gezegd dat het hem niet uitmaakt. Hij heeft zelfs gezegd: “Als morgen in dit 

kader een project van € 100 miljoen langskomt, dan doen wij dat en zullen wij dat geld achteraf wel 

terughalen.” Een gelijkmatige verdeling is dus geen probleem. Ik ben van mening dat wat mevrouw 

Bouwmeester zojuist gezegd heeft haaks staat op wat Gedeputeerde Dijksma hierover heeft opge-

merkt. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat ben ik niet met u eens. Het kan gebeuren 

dat het geld vrij snel nodig is en daarom moeten wij ervoor zorgen dat wij deze reservering redelijk 

snel voor elkaar hebben. 

 

De voorzitter: … bijvoorbeeld om de kapitaallasten te dekken. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Precies. Dat wilde ik juist zeggen. Wat wordt 

voorgesteld kan daarom niet. 

Motie E gaat over de proceskosten voor de uitvoeringsprojecten Oostvaarderswold en Markermeer, 

die in het Omgevingsplan zijn opgenomen en in het Investeringsplan Flevoland Almere zouden 

kunnen worden ondergebracht. Het Investeringsplan Flevoland-Almere gaat over investeringen. Wij 

hebben met de gemeente Almere afgesproken dat het moet gaan om majeure projecten, om kansen 

die langskomen en meer bieden dan reguliere investeringen. Proceskosten horen daar niet bij. Bo-

vendien wil ik erop wijzen dat het bij het project Markermeer over meer gaat dan alleen Almere. Dit 

is een project waarmee wij onze provincie in de Randstad uitzonderlijk goed kunnen neerzetten. Het 

grondgebied van het Markermeer is voor het overgrote deel grondgebied van de provincie Flevo-

land, waarmee wij in de Randstad een mooi project in handen hebben om te sturen en te laten zien 

dat de provincie Flevoland invloed en ideeën heeft en dingen voor elkaar kan krijgen. Dat kost wat, 

maar wij krijgen daar ook iets voor. Ik neem aan dat mijn collega daarover nog iets wil zeggen. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Motie I en hetgeen over de kosten van het 

Omgevingsplan is gezegd, geeft mij aanleiding aandacht te vragen voor het wordingsproces van het 

Omgevingsplan. Wij zetten het Omgevingsplan op volgens de principes van de ontwikkelingsplano-

logie. Dat betekent een grote betrokkenheid van de gebiedspartners, een bottom up-benadering. Wij 

zijn van de bestuursopdracht naar de contourennota, de hoofdlijnennota en het concept van het Om-

gevingsplan gegaan. Bij al die stappen hebben wij de gebiedspartners meegenomen en de Staten 

hebben dat zelf gedaan door middel van de inzet van burgerjury’s. Het resultaat is een groot draag-

vlak bij de gebiedspartners, waardering bij de omliggende provincies en waardering bij het rijk. Het 

concept-Omgevingsplan met de zeven speerpunten draagt bij aan een krachtige profilering van Fle-

voland en het uitvoeringsgerichte karakter ervan wordt zeer gewaardeerd. Het Omgevingsplan is 

van belang voor de inwoners van Flevoland en voor onze opdracht een schakelfunctie te vervullen. 

Dat aan deze krachtige positionering proceskosten zijn verbonden ligt voor de hand, maar de Staten 

hebben uit de stukken kunnen opmaken dat wij daaraan voor een belangrijk deel door de inzet van 

interne mensen zullen bijdragen. Met andere woorden: knabbelen aan de kosten van het Omge-

vingsplan en knabbelen aan de ambities, de speerpunten, zal de geloofwaardigheid van onze provin-

cie absoluut niet ten goede komen. 

 

De voorzitter: Ik denk dat de Staten met deze reactie in eerste termijn namens het college kunnen 

volstaan. 

Ik zal de vergadering nu schorsen ten behoeve van fractieberaad. Ik stel voor daarvoor een uur de 

tijd te nemen en verzoek u om kwart voor vier terug te keren voor de tweede termijn van de kant van 

de Staten. 

De vergadering is geschorst. 
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Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Ik neem aan dat de SP-fractie, die nog niet  is gearriveerd, zo dadelijk zal komen. 

Eerst een opmerking over de orde in deze middagvergadering. In het fractievoorzittersoverleg heb-

ben wij hierover kort van gedachten gewisseld. Ik denk dat het wijs is als wij besluiten de tweede 

ronde moties in de Statenvergadering van 8 juni te behandelen, zodat wij ons vandaag tot een uur of 

zes – dat hoop ik – op de afronding van het debat over de hoofdlijnen kunnen richten. Wij hebben 

ervoor gezorgd dat rond half zes een snack zal worden bezorgd. Ik hoop dat u met dit voorstel kunt 

instemmen en ik de vergadering rond zes uur zal kunnen sluiten. Als wij dan nog aan de behande-

ling van het tweede blokje moties moeten beginnen, zal het erg laat worden en naar ons oordeel 

kunnen die moties heel goed op 8 juni worden behandeld. Ik stel vast dat de Staten zich in dit voor-

stel kunnen vinden. 

Dan gaan wij nu met de tweede ronde van de Staten beginnen. Ik stel voor dezelfde volgorde aan te 

houden als in de eerste termijn, waarbij er natuurlijk ruimte zal zijn voor interrupties.  

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Het is een beetje lastig dat wij een aantal zaken bij el-

kaar hebben gebracht en ik, nadenkend over wat er zou kunnen gaan gebeuren, niet heb verwacht 

dat wij dit zouden gaan doen. Met andere woorden: in de tweede termijn spreken wij zowel over de 

ideeën van het college als over de ideeën van de Staten. Dat maakt de discussie een beetje verwar-

rend. U weet dat wij graag onze eigen koers willen varen en wij hebben nu, door de inbreng van het 

college, de neiging vooral te reageren op hetgeen het college heeft gezegd. Ik besef dat het college 

dat heel aardig vindt. Ik zie de collegeleden ook vrolijk lachen! Ik wil toch onze eigen koers neerzet-

ten omdat onze inbreng in eerste termijn en in de alternatieve kaderbrief niet zo ver afstaat van het-

geen door het college is voorgesteld. Wij hebben alleen met een aantal accentverschillen te maken. 

In onze eerste motie gaat het feitelijk om ombuigingen die zouden moeten plaatsvinden. Er is een 

korte discussie gevoerd over de vraag of wij het over ombuigingen of bezuinigingen hebben. Wat 

ons betreft gaat het om ombuigingen: andere dingen gaan doen met dezelfde middelen en dezelfde 

mensen. Het is overigens best lastig dat voor elkaar te krijgen. 

Het college is de werkgever, Provinciale Staten zijn dat niet. Ik wil nadrukkelijk stellen dat Provin-

ciale Staten het college van Gedeputeerde Staten de financiële kaders aangeven, waarbinnen het als 

werkgever moet opereren. Ik ben van mening dat dit punt in de eerste termijn van het college ver-

keerd is belicht. Als wij een kader stellen, zeggen wij niet dat de organisatie uit zoveel personen 

meer of minder moet bestaan dan wel die mijnheer of die mevrouw aan de kant moet worden gezet. 

Daar gaat het ons niet om. Wij gaan ervan uit dat de zorgvuldigheid ten opzichte van het personeel 

door het college gewaarborgd wordt. Dat wil ik vooropstellen. Als wij stellen dat een ombuiging 

moet plaatsvinden, zeggen wij dat geprobeerd moet worden met dezelfde middelen andere dingen te 

gaan doen. Dat is wat wij, sprekend over het Omgevingsplan, hebben betoogd. 

Voor wat betreft het Omgevingsplan zitten twee addertjes onder het gras. Ten eerste weten wij niet 

precies welke de financiële consequenties van het Omgevingsplan zullen zijn. In de kaderbrief staat 

daarover wel het een en ander, maar luisterend naar de bijdrage van de Gedeputeerde moeten wij 

vaststellen dat er ook nog andere kosten zijn.  Als wij over het Omgevingsplan spreken, voeren wij 

op dit moment dus min of meer een schimmendiscussie. Wij hebben nog geen cent voor het Omge-

vingsplan uitgegeven, wij zijn nog bezig met het maken van de plannen. Wij vragen u ervoor te zor-

gen dat de plannen zo veel mogelijk worden aangepast aan de mogelijkheden die de provincie heeft 

en misschien voor een deel zou willen hebben. Laten wij oog houden voor de mogelijkheden die on-

ze eigen organisatie op dit moment biedt. Vandaar dat wij hebben voorgesteld voor de € 10 miljoen 

uit de kadernotitie – dat zijn proceskosten, dat staat erbij – binnen de bestaande organisatie een op-

lossing te vinden. Dat zou tot temporisering van een aantal zaken kunnen leiden en dat betekent 

misschien ook keuzen maken. Wellicht zullen wij sommige dingen niet kunnen doen. Door het col-

lege is vandaag meerdere malen gezegd dat wij keuzen moeten gaan maken. Het gekke is dat wij dat 

herhaaldelijk tegen elkaar zeggen, maar die keuzen niet worden gemaakt. In onze motie over de 

ombuigingsoperatie maken wij een aantal keuzen, maar het college heeft daarop niet gereageerd en 

tot op heden heb ik daarop van onze collega’s ook geen reactie gehoord, ook niet in de wandelgan-

gen. De Staten zijn bang voor de keuzen die moeten worden gemaakt en aan het einde van de rit 

komen wij weer weg.  
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De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik laat mij uitdagen door de opmerking van de heer Van 

Daalen dat de Staten wel zeggen keuzen te moeten maken, maar dat niet doen. Ik denk dat die op-

merking niet correct is. Wellicht wel op dit moment, maar keuzen moeten op goede gronden en na 

gedegen overweging worden gemaakt. Mijn fractie heeft vandaag niet voor niets het voorstel inge-

bracht de taakstellingsdiscussie, mede in de het licht van het CEBEON-rapport, met een duidelijk 

kader over te doen. Dat is de juiste wijze om keuzen te maken. Wij moeten dat niet vandaag doen, 

wij moeten de discussie daarover in de komende periode voeren. Wat mij betreft maken wij nu de 

afspraak dat wij in de commissievergadering van juni een takendiscussiewerkgroep in het leven roe-

pen en aan die groep de opdracht geven daaraan binnen twee of drie maanden iets te doen. Op die 

manier kunnen wij op een gedegen basis keuzen maken. 

 

De heer Van Daalen: Een dergelijke aanpak ga ik niet uit de weg. Wat onze fractie betreft zouden 

wij het zo kunnen doen, maar ik wil daaraan op persoonlijke titel toevoegen dat bij mij wel sprake is 

van een “déjà vu-gevoel”. Een jaar of vier geleden, toen wij met de heer Kramer om de tafel zaten, 

hebben wij ook gezegd dat wij die discussie zouden moeten gaan voeren. U weet hoe ver wij daar-

mee zijn gekomen. 

 

De heer Maenhout: Dat “déjà vu-gevoel” heb ik ook en ik heb er een hekel aan. Inderdaad is sprake 

van een reprise – ik blijf bij het Frans – en daarom moeten wij ervoor zorgen dat wij aan die discus-

sie de juiste kaders verbinden. Wij moeten daar een financiële doelstelling bij leggen. Op die manier 

zullen wij niet gratuite over de taken praten. Als wij vaststellen dat wij een ombuiging van bijvoor-

beeld 10% zullen moeten realiseren, zijn wij verplicht voor 10% van de taken keuzen te maken. Op 

die manier kunnen wij resultaten boeken. 

 

De heer Jongsma: Bedoelt u 10% van de taken of 10% van het budget? 

 

De heer Maenhout: Het gaat natuurlijk om het budget. Daar praten wij over. 

 

De heer Crebas: Ook ik voel mij door de woorden van de heer Van Daalen aangesproken. Wij heb-

ben ons uiterste best gedaan om op hoofdlijnen een visie neer te zetten, de heer Van Daalen kan dus 

niet in algemene zin spreken. 

 

De heer Van Daalen: Ik heb niet gezegd dat andere fracties niet hebben geprobeerd een visie op 

hoofdlijnen weer te geven. Ik heb alleen gezegd dat geen keuzen worden gemaakt. Dat is het verwijt 

dat het college ons heeft gemaakt. 

Ik ben heel benieuwd naar de reactie op onze eerste motie, waarin wij een aantal heldere keuzen 

hebben geformuleerd. Wij denken dat wij bepaalde dingen niet meer behoeven te doen. Ik wil hier-

op graag de reactie van de andere fracties vernemen. Die reactie zou het begin kunnen zijn van de 

discussie die wij met elkaar zullen moeten voeren. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Misschien was de heer Van Daalen nadat hij zijn betoog in 

eerste termijn hand voltooid eventjes dusdanig van slag dat hij niet heeft gehoord, dat ik in mijn eer-

ste termijn meteen heb gereageerd op de keuzen die hij ons heeft voorgelegd. Ik heb aangegeven dat 

80% van de keuzen die de ChristenUnie ons heeft voorgelegd niet in het denkpatroon van de Partij 

van de Arbeid past, maar ik wil daarover best met de ChristenUnie doorpraten op het moment waar-

op de ombuigingsdiscussie aan de orde is en de suggestie van de heer Bogerd voor de wijze waarop 

wij aan die discussie vorm kunnen geven vind ik prima. Ik ben het met de heer Van Daalen eens dat 

wij hierover met elkaar moeten praten. 

Overigens heb ik namens mijn fractie meer gedaan dan alleen aangeven dat wij het bijvoorbeeld op 

het punt van kunst, wonen en Axion niet met de keuzen van de ChristenUnie eens zijn. Ik heb ge-

zegd dat wij graag een discussie willen entameren over kwaliteits- en onderhoudsniveau van wegen 

en infrastructuur. Ik begrijp best dat dat een controversiële keuze zal zijn, maar wij zullen een afwe-

ging moeten maken. Laten wij de discussie hierover procesmatig netjes in het vat gieten. Elkaar nu 

verwijten maken is te gemakkelijk. 

 

De heer Maenhout: Ik denk dat de Staten de discussie hierover met open vizier moeten ingaan. 
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De heer Schaap: Ik begrijp dat de heer Maenhout een procedurevoorstel heeft gedaan. Dat voorstel 

ondersteun ik. Ik wil de Staten voorstellen de suggestie van de heer Maenhout over te nemen en dit 

onderwerp voor de commissievergadering van juni te agenderen. 

 

De voorzitter: De heer Bogerd heeft een motie over de procesgang ingediend. Bij de behandeling 

van deze motie zullen wij definitief met elkaar afspreken hoe wij dat gaan doen. Ik denk dat dat de 

beste gang van zaken is. 

 

De heer Van Daalen: De heer Ruifrok heeft inderdaad gezegd dat hij keuzen wil maken, maar hij het 

voor 80% niet met de keuzen van de ChristenUnie eens is. Mijn opmerking dat de Staten geen keu-

zen willen maken was te generaliserend. De PvdA-fractie heeft de keuze gemaakt, dat de keuzen 

van de fractie van de ChristenUnie niet de hare zijn. Dat is helder. 

De motorrijtuigenbelastingen is in de bijdragen van alle fracties aan de orde gekomen. Dat is logisch 

omdat de motorrijtuigenbelasting door het college is aangedragen als één van de mogelijkheden om 

onze financiële polsstok te verlengen. In mijn eerste termijn heb ik geprobeerd te betogen dat de 

ChristenUnie de daarbij door het college gekozen insteek in grote lijnen kan volgen. Wij zeggen 

echter dat wij al in 2007 zouden moeten beginnen met het gebruiken van een stukje van de ruimte 

die in de motorrijtuigenbelasting zit. Wij zijn ervan overtuigd dat wij naar het landelijke gemiddelde 

toe moeten. Er is dus een faseverschil. 

Ons standpunt wijkt af van het gestelde in de motie van de VVD. Wij willen graag nu bepalen dat 

wij het genoemde fonds zullen vormen, bijvoorbeeld om onze Gedeputeerde met een doosje met 

smeermiddel naar Den Haag en het overleg over de noordvleugel te kunnen sturen, zodat hij zal 

kunnen zeggen dat wij zelf mogelijkheden hebben als het gaat om de extra infrastructuur die wij no-

dig hebben. Met betrekking tot de magneetzweefbaan-variant van de Zuiderzeelijn hebben wij dat 

ook gedaan. Daarvoor hebben wij vooraf een fonds gevormd, nog voordat over die variant zou wor-

den besloten. Wij zeggen: laten wij dit fonds nu vormen en aan majeure projecten besteden. Laten 

wij daarmee niet wachten totdat de IJmeerverbinding misschien op de kaart wordt gezet. Laten wij 

het geld gebruiken om de IJmeerverbinding op de kaart te zetten. Dat is wat wij betogen. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik een paar opmerkingen ge-

maakt over een infrafonds. Op zich lijkt mij dit een goede gedachte, maar ik vrees dat het volgende 

zal gebeuren. Wij hebben de strategische reserve, die voor grote projecten kan worden ingezet. Die 

reserve is niet specifiek voor projecten op het gebied van de infrastructuur bedoeld. Als wij daar-

naast een infrafonds vormen – daar ben ik best voor – lopen wij het risico dat binnen deze Staten 

gezegd zal worden, dat de strategische reserve voor andere zaken kan worden gebruikt. Ik wil er nog 

even over nadenken hoe wij dat kunnen voorkomen. Wij moeten waken voor een verkeerde benut-

ting van de strategische reserve. De strategische reserve moet ook voor infrastructuurprojecten kun-

nen worden gebruikt. 

 

De heer Van Daalen: Akkoord, het lijkt mij goed dat wij daarover nader met elkaar overleggen. Ook 

ik denk dat wij die zaken niet mogen vermengen, dat is helder. 

Het geheel overziend is de ChristenUnie nog steeds van mening dat wij voor een belangrijk deel de-

zelfde kant uit kijken als het college in de kaderbrief, zij het dat wij op twee terreinen een andere 

keuze maken.  

Over het project Andere Overheid is door een aantal collega-fracties in eerste termijn al het een en 

ander gezegd. Het project Andere Overheid heeft van ons een zet mee gekregen. Wij hebben een in-

vestering gepleegd om dat project van start te laten gaan en in de laatste vergadering van de com-

missie bestuur hebben wij daarover een keurige presentatie gekregen, waarbij is aangegeven wat tot 

nu toe in het kader van Andere Overheid is bereikt, namelijk dat wij qua waardering een aantal stap-

pen omhoog zijn gegaan. Met hetgeen wij op dit moment in het kader van de digitale dienstverle-

ning doen zitten wij niet meer aan de onderkant, maar aan de bovenkant van de provincies. De in-

steek van onze fractie is dat wij, omdat wij keuzen moeten maken, nu zouden moeten zeggen dat wij 

tevreden zijn met dit niveau. Laten wij de rest vanuit de bestaande organisatie en met gebruikma-

king van de bestaande budgetten organiseren. Dat is een keuze die wij de Staten doelbewust voor-

leggen. Je kunt wel alles willen, maar uiteindelijk hebben wij maar een paar euro uit te geven. De 

provincie Flevoland heeft nu eenmaal veel minder euro’s tot haar beschikking dan de andere provin-

cies. 
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Het college vraagt ons voor de bedrijfsvoering structureel € 1 miljoen per jaar beschikbaar te stellen 

om de IDU te kunnen bekostigen. Die afkorting had ik nog niet gehoord … 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde):Wij leren allemaal elke dag bij! 

 

De heer Van Daalen: Prima! Wij zeggen niet dat u dat niet moet doen, maar willen dat geld niet 

structureel ter beschikking stellen. Als u hiervoor geld nodig hebt, willen wij dat graag weten. Dan 

moet u bij ons langskomen. Dat is de insteek die wij in dat verband hebben gekozen. Wij zeggen dus 

niet “mijnheer Dijksma, vergeet u het maar”, maar onze sturing is op dat vlak iets anders dan de 

heer Dijksma zou willen. 

In tweede termijn wil ik het hierbij laten. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik wil mijn betoog met twee algemene constateringen be-

ginnen. De eerste constatering is dat ik het gevoel heb dat de beantwoording door het college even-

als de stellingname van het college in de kaderbrief grote parallellen vertoont met de inbreng, die ik 

in eerste termijn namens de Partij van de Arbeid-fractie naar voren heb gebracht. Dat verheugt mij, 

want dat betekent niet alleen dat wij op koers zitten maar ook dat het college en de Partij van de Ar-

beid-fractie het in hoge mate met elkaar eens zijn. Dat vind ik een prettig uitgangspunt voor mijn 

tweede termijn. 

Gehoord de discussie in deze Statenvergadering constateer ik voorts dat de verschillen qua ambities 

voor de toekomst die wij met elkaar neerleggen behoudens een aantal extremen grosso modo niet 

erg groot zijn. Er is een grote mate van eensluidendheid over wat in het belang van Flevoland zal 

moeten gebeuren. Ook dat is een prettige constatering. 

In mijn eerste termijn heb ik aangegeven dat er ook een parallel is tussen hetgeen de provincie Fle-

voland naar onze mening zal moeten doen wil zij zich in het debat over de ontwikkeling van het 

middenbestuur en over de ontwikkeling van de Randstad staande houden en de essentiële voorwaar-

den die daarbij moeten worden ingevuld. Op inhoud zit de zaak nog niet zo slecht in elkaar. Het 

probleem is dat wij te maken hebben met een aantal aannamen en onzekerheden die ertoe leiden dat 

het financiële beeld, dat het gevolg is van de breed gedragen ambities, moeilijk te financieren valt. 

De Gedeputeerde heeft dat duidelijk toegelicht. Daardoor ontstaan problemen. In grote lijnen ben ik 

het eens met hetgeen daarover door de Gedeputeerde is gezegd. Dat wij niet op de ambities van het 

Provinciaal Omgevingsplan moeten bezuinigen lijkt mij evident. De inhoudelijke discussie daarover 

moeten wij nog voeren, maar de contouren daarvan zijn in de loop van deze Statenperiode met grote 

regelmaat in Staten- dan wel commissieverband besproken en de richting waarin wij gaan is min of 

meer vastgelegd. 

Het betoog van de Gedeputeerde over het toerekenen van apparaatkosten was volstrekt helder. Wij 

moeten ons realiseren dat er een relatie is tussen de wijze waarop wij het POP organiseren en daarop 

inzet plegen. Dat is een veronderstelling die mijn fractie in haar eerste termijn heeft onderschreven.  

In aansluiting op het debat dat ik zojuist met de heer Van Daalen voerde wijs ik erop dat de Staten in 

eerdere processen niet in staat zijn geweest vanuit een takendiscussie of een andere ombuigingsdis-

cussie nadrukkelijk aan te geven waar zou kunnen worden gesnoeid. In combinatie met de constate-

ringen in het CEBEON-rapport geeft dat aan dat wij het erg moeilijk zullen krijgen met de ombui-

gingsdoelstelling die daarin zit en door mijn fractie wordt onderschreven. Een ombuiging van 5% à 

10% vindt ook mijn fractie noodzakelijk gezien het perspectief dat de kadernota geeft. 

Al die punten bij elkaar optellend – ik zie een aantal mensen met hun vinger bij de knop zitten, dus 

ik zal een conclusie trekken – is in de ogen van de Partij van de Arbeid de enige escape: nadrukke-

lijk in beeld brengen wat wij eerder met elkaar hebben afgesproken. Als wij een forse investerings-

ambitie hebben – wij hebben een aantal grote ontwikkelingsprojecten op stapel staan die voor deze 

provincie van groot belang zijn –, moeten wij de bereidheid hebben het middel van de verhoging 

van de opcenten motorrijtuigenbelasting in te zetten. Gezien de onzekerheden en de aannamen gaat 

het vandaag niet om de vraag in welk tempo dan welk in welke omvang wij dat gaan doen. Vandaag 

is de principevraag aan de orde of wij daartoe wel of niet bereid zijn. 

Ik vind het vreemd te moeten constateren dat er in deze Staten een discrepantie is tussen de ambities 

waarover wij het met elkaar eens zijn en de bereidheid een uitspraak te doen over die principestap. 

Als wij daarover nu een uitspraak doen, komen wij in de loop van dit jaar nog wel over de invulling 

van die stap te spreken. 
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De heer Van Daalen: Volgens mij zit er voor wat betreft de motorrijtuigenbelasting geen licht tussen 

hetgeen de PvdA-fractie zegt en hetgeen de ChristenUnie heeft aangedragen - daarover wil ik helder 

zijn -, maar er zit wel licht tussen de manier waarop wij een oplossing willen vinden voor het reali-

seren van de ambities die in het Omgevingsplan staan. Zoëven hebben wij van Gedeputeerde Grei-

ner gehoord dat het om ontwikkelingsplanologie gaat. Wij proberen het samen te doen. De uitwer-

king van de uitvoeringsplannen zie ik op dit moment nog niet. Mijn vraag is of voldoende pogingen 

zijn ondernomen om samen met de gemeenten een oplossing te vinden. Kunnen wij niet op die ma-

nier proberen onze ambities hoog te houden zonder dat wij daarvoor veel extra kosten maken? Dat is 

ook een weg die wij kunnen bewandelen. 

 

De heer Maenhout: Ik zat het verhaal van de heer Ruifrok inderdaad met mijn vinger bij de knop aan 

te horen. Ik heb van de heer Ruifrok begrepen dat de PvdA op één lijn zit met het college. Toen ik 

dat hoorde dacht ik bij mijzelf, dat wij ook in behoorlijke mate op één lijn met het college zitten, 

maar gelukkig heb ik even met mijn reactie gewacht. Toen de heer Ruifrok toekwam aan de vraag 

hoe wij de realisering van al onze ambities zullen moeten betalen, moest ik tot de conclusie komen 

dat er licht zit tussen het standpunt dat de PvdA-fractie daarover inneemt en het standpunt van de 

VVD-fractie. Ik blijf overeind houden dat wij eerst andere middelen moeten zoeken om de realise-

ring van onze ambities te kunnen betalen. Wij moeten overigens eerst bekijken of wij al die ambities 

wel op hetzelfde moment kunnen uitvoeren. In mijn eerste termijn heb ik een aantal mogelijkheden 

genoemd en helemaal aan het einde van mijn betoog heb ik een incidentele verhoging van de opcen-

ten motorrijtuigenbelasting voor infrastructurele projecten als mogelijkheid naar voren gebracht. 

Overigens zitten wij redelijk op dezelfde lijn. Dat is ook logisch want wij vormen gezamenlijk de 

coalitie. 

 

De heer Ruifrok: Voor wat betreft de in de achterliggende verhaaltjes bij de kadernotitie verwoorde 

ambities is mijns inziens sprake van een vierslag. Het gaat om de behoefte aan investeringen en 

ontwikkelingen op het gebied van weginfrastructuur. Uiteraard wordt die behoefte door de Partij van 

de Arbeid onderschreven. Er zijn echter ook ambities op het gebied van een hoogwaardig openbaar 

vervoer. In mijn eerste termijn heb ik die ambitie nadrukkelijk gemeld. Daarnaast hebben wij de 

ambitie te investeren in groen en blauw, waarvan het Oostvaarderswold niet de minst belangrijke 

toetssteen is, en het gaat ook om ambities in een andere infrastructuur, een infrastructuur die in de 

discussie is ondergeschoffeld, namelijk de sociale infrastructuur. Ik vind het jammer dat ik in de op-

vattingen van de VVD, waarin ik zeker een parallel zie met de opvattingen van mijn fractie, een 

eenzijdige benadering hoor, die in de richting van weginfrastructuur tendeert. Daarnaast is door de 

VVD slechts een korte aarzelende opmerking over de railverbinding gemaakt. Ik ben van mening 

dat de door ons in de plannen verwoorde ambities veel breder zijn. 

 

De heer Maenhout: De discussie wordt nu tot alleen de opcenten verengd. De provincie kan veel 

meer middelen inzetten. Als wij de opcenten verhogen, zal zo’n verhoging naar onze mening in eer-

ste instantie op de weg- en railinfrastructuur - ik ga een stukje verder: verkeersinfrastructuur - moe-

ten worden gericht. Wij hebben vele andere mogelijkheden om ook de andere ambities tot hun recht 

te laten komen. 

 

De heer Ruifrok: Ik wil nog een poging doen om het met elkaar eens te worden. In mijn eerste ter-

mijn heb ik gezegd dat de PvdA-fractie bereid is na te denken over de vraag hoe wij een eventueel 

noodzakelijke verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting kunnen labellen, dus nadrukkelijk 

kunnen verbinden met zaken die met de harde infrastructuur te maken hebben. Dat is een stap mij-

nerzijds die wellicht een opening kan bieden om uit deze discussie te komen. 

De fracties van de VVD en het CDA wil ik vragen of zij bereid zijn voor wat betreft de behoefte aan 

investeringen breder te kijken dan alleen naar de behoefte aan harde infrastructuur en bij de discus-

sie over de vraag hoe wij de uitgaven moeten labellen te bezien hoe wij een relatie kunnen leggen 

tussen een eventueel noodzakelijke verhoging van de MRB en de weginfrastructuur. Mijn excuses 

voor het feit dat ik mij in eerste instantie tot deze twee partijen richt, maar dat is niet onlogisch om-

dat wij gezamenlijk in coalitieverband opereren. 

 

De voorzitter: Daarover moet worden nagedacht. 
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De heer Maenhout: Ik aarzel inderdaad even bij het geven van een reactie op deze vraag. Wij kun-

nen ons druk maken over de zaken die ons scheiden, maar wij kunnen ook constateren dat wij het 

over veel zaken met elkaar eens zijn. Een labelling van extra opcenten vinden wij een stap in de 

goede richting. Ik denk dat er inderdaad enig licht zit tussen onze benaderingen, maar er zo veel is 

dat ons bindt dat wij ons daarover niet druk behoeven te maken. 

 

De heer Van Wieren: Als wij het over labelling hebben, behoort de PvdA wel aan te geven welke 

keuzen zij wil maken. Als wij de opcenten motorrijtuigenbelasting verhogen, al dan niet tijdelijk, 

heeft de PvdA in haar plaatje nog steeds een tekort. 

 

De heer Ruifrok: Nee, wij hebben geen tekort. Mijn plaatje is niet anders dan het doorkijkje dat het 

college ons heeft verschaft. Het college heeft geconstateerd dat wij in het totaal van ambities en het 

totaal van voorgenomen investeringen op termijn een vorm van extra financiering door middel van 

verhoging motorrijtuigenbelasting keihard nodig zullen hebben. Ik vraag de Staten te onderschrijven 

dat die lijn juist is en heb gezegd dat de PvdA bereid is te kijken naar een vorm van labelling voor 

die verhoging binnen het totaal aan ambities, dat wij op het gebied van de weginfrastructuur hebben. 

In mijn optiek is er geen gat. 

 

De heer Maenhout: Kijkend naar de serieuze problemen in Flevoland moeten wij constateren dat er 

op het gebied van de sociale infrastructuur het een en ander aan de hand is, maar de echte majeure 

problemen op het vlak van de harde infastructuur - weg, rail, et cetera - liggen. Ik denk dat wij het 

daarover met elkaar eens zijn. De bestemming van een eventuele verhoging van de opcenten motor-

rijtuigenbelasting behoeft dus niet problematisch te zijn. 

 

De heer Ruifrok: Ik ben benieuwd of het woordje “eventueel” in deze discussie overeind zal blijven. 

Overigens is het niet oninteressant vast te stellen dat, los van de nieuwe ambities en investeringen, 

in de plannen een begrotingsruimte zit van ongeveer € 3,5 miljoen extra ten behoeve van jaarlijks en 

niet-jaarlijks onderhoud in de infrastructurele sfeer. Namens de PvdA probeer ik te betogen dat de 

VVD voor een benadering kiest waarbij te eenzijdig het accent wordt gelegd op de weginfrastruc-

tuur, terwijl er in Flevoland op het gebied van majeure ontwikkelingen en majeure behoeften veel 

meer dan uitsluitend dat aan de hand is. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil de heer Ruifrok een vraag stellen en hem uitdagen. De heer Ruifrok 

heeft aangegeven ook in harde infrastructuur te willen investeren, maar aan de andere kant heeft hij 

gezegd dat hij bereid is minder aan onderhoud van de harde infrastructuur uit te geven. Die twee za-

ken liggen niet in elkaars verlengde. Als wij meer infrastructuur krijgen, zullen wij ook meer geld 

voor onderhoud nodig hebben. Dat is voor mij echter niet het belangrijkste punt. Ik zou de heer 

Ruifrok willen uitdagen te zeggen wat hij onder “sociale projecten” verstaat. Welke sociale pro-

jecten wil hij in de komende jaren van de grond zien komen? 

 

De heer Van der Meulen: Bij onderhoud heb je het over de reguliere taak van de provincie en bij 

nieuwe infrastructuur heb je het over investeren. Dat is een verschil. 

 

De heer Ruifrok: Ik zal eerst de vraag van de heer Van Daalen over de sociale taakstelling beant-

woorden. Eén van onze centrale ambities blijkt uit onze keuze voor de Investeringsimpuls Flevo-

land-Almere. Wij geven die impuls omdat wij de ontwikkeling van een aantal stedelijke voorzienin-

gen willen entameren. Wij hebben het dan over zaken die met de sociale infrastructuur te maken 

hebben, zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van hoger onderwijs in deze provincie. Volgens mij is 

dit een uitermate goed voorbeeld van een impuls in de sociale infrastructuur. 

In de richting van de heer Van der Meulen wil ik opmerken dat wij bezig zijn extra middelen in de 

sfeer van de harde infrastructuur te besteden en onszelf daardoor zodanig in het pak naaien, dat wij 

de noodzakelijke dekking daarvan onderuit halen. Wij hebben daardoor geen ruimte meer voor an-

dere zaken. Ik denk dat dit de hoofdlijn is van mijn betoog in tweede termijn. Ik ben uiterst be-

nieuwd hoe de discussie zich zal ontwikkelen. 

 

De heer Schaap: Ik heb de discussie tussen de drie collegepartijen vanaf de zijlijn gevolgd. Volgens 

mij gaat het niet om geld maar om principes, met name in electorale zin. De motorrijtuigenbelasting 
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is een beladen begrip en van een verhoging daarvan gaat onzes inziens een dreiging uit, die niet in 

relatie staat tot het geld dat daarmee is gemoeid. 

 

De heer Van Wieren: Het gaat er niet om hoe wij met onze kiezers omgaan, het gaat erom hoe wij 

met onze burgers omgaan. 

 

De heer Schaap: Ik blijf bij mijn standpunt dat… 

 

De heer Van Wieren: Wij kiezen ervoor onze inkomsten niet te laten stijgen door de lasten bij de 

burgers neer te leggen, wij hebben op een andere manier een financiering van het geheel gevonden. 

Wij hebben keuzen gemaakt. 

 

De heer Ruifrok: Dat is een vorm van financiering die het college u zojuist op een aantal essentiële 

punten heeft ontraden. 

 

De heer Van Wieren: In mijn tweede termijn zal ik daarop ingaan. 

 

De voorzitter: De heer Schaap zet zijn betoog voort. 

 

De heer Schaap: Ik begrijp dat de discussie nog niet is uitgewoed, mijnheer de voorzitter. 

In deze termijn wil ik mijn betoog beperken tot de stijl van besturen die wij vandaag aan de dag leg-

gen. In mijn eerste termijn heb ook ik uitgesproken dat de takendiscussie opnieuw moet worden op-

gepakt. Ik onderschrijf dan ook de in dit verband door de heer Maenhout gedane suggestie, die ik 

koppel aan motie T van heer Bogerd. Hoe moet die discussie worden gevoerd? Volgens mij komen 

wij daar wel uit. Het lijkt mij relevant dat de Staten daarover nadenken en ik ben ook van mening 

dat wij zouden moeten nadenken over de prestatie-indicatoren als het gaat om de rol van de Reken-

kamer. Wij zullen dan niet langer een schijndiscussie voeren.  

Uit het betoog van de heer Van Daalen heb ik begrepen dat hij in grote lijnen van mening is, dat de 

ambitie in financiële termen van het college nog lang niet ver genoeg gaat en hij op een aantal on-

derdelen een andere invulling voorstaat. Met andere woorden: in financiële zin is er geen probleem, 

het gaat erom hoe een en ander in het vat wordt gegoten, om de vorm die daarvoor wordt gekozen. 

De Staten worden door het college uitgenodigd een keuze te maken voor de komende vier jaar en de 

consequentie van die keuze zal zijn dat de organisatie kantelt.  

Voor wat betreft de ontwikkeling van de noordvleugel is een proces in gang gezet en groene en 

blauwe infrastructuur, zowel in het Markermeer als in zuidelijk Flevoland, vormen een integraal on-

derdeel van die ontwikkelingsvraag. Willen de Staten en dit college een volwassen partij zijn bij de 

gesprekken met de Randstad over een toekomstig scenario, waarin Flevoland niet het vijfde wiel aan 

de wagen maar een evenredige partij is, dan lijkt het mij relevant dat nu geen afzwakkende sugges-

ties worden gedaan – ik doel op een aantal van de ingediende moties – en het door het college ver-

woorde ambitieniveau ook het ambitieniveau van de Staten is. Volgens mij dreigt dat de consequen-

ties van de financiële voorstellen tot het najaar in portefeuille blijven en pas in de begroting 2007 

een vertaalslag zullen krijgen. Een en ander blijft dan gedurende de zomer “opgewarmd” onder het 

motto, dat de scherpe kantjes er nog wel afgehaald zullen worden. Mijns inziens zou dat een slechte 

zaak zijn, niet alleen voor de besluitvorming in deze vergadering maar ook voor de beeldvorming 

van de bestuurlijke kracht van de Staten in relatie tot de bestuurssituatie in de Randstad Holland. Ik 

doe een dringende oproep aan de Staten de geldmiddelen beschikbaar te stellen die nodig zijn om 

onze ambities te kunnen verwezenlijken.  

In de richting van de heer Van Wieren wil ik opmerken dat ik blijf bij mijn standpunt, dat de angst 

voor een minimale verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting ten onrechte is. De Gedepu-

teerde heeft in zijn beantwoording aangegeven om welke bedragen het gaat. Dit is de enige inkom-

stenbron waarop Provinciale Staten invloed kunnen uitoefenen en wij vinden het noodzakelijk dat 

keuzen worden gemaakt die hout snijden en een substantiële financiële bijdragen leveren. Mijns in-

ziens is het een illusie te denken dat de benodigde gelden door bezuinigingen op onderdelen kunnen 

worden gegenereerd, maar daarvoor moeten wij de takendiscussie afwachten. 

De VVD-fractie wil ik uitnodigen niet te doen alsof opnieuw over het vraagstuk van de majeure pro-

jecten moet worden gesproken. De boodschap van het college, de ontwikkeling in het kader van het 

Omgevingsplan en het Integraal Ontwikkelingsplan Almere en de relatie die door Almere met Am-
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sterdam is ingezet, zijn van dien aard dat over de vraag of dat een majeur project is geen discussie 

denkbaar is. Ik heb er wel begrip voor dat de heer Maenhout over de details wil spreken, die zijn na-

tuurlijk relevant.  

De door de heer Dijksma het vorig jaar bij de begrotingsbehandeling gegeven definitie van infra-

structuur heb ik goed begrepen. In dat opzicht volg ik het college en niet de VVD-fractie. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. In het tot nu toe gevoerde debat zijn al enkele zaken aan 

de orde geweest die ik wilde aankaarten en wat ik daarover heb gezegd zal ik niet herhalen. 

Over de takendiscussie, CEBEON en ombuigingen c.q. bezuinigingen wil ik nog wel een opmerking 

maken. Gedeputeerde Dijksma heeft nadrukkelijk gezegd dat wij goed met ons personeel moeten 

omgaan. De heer Van Daalen heeft daarop geantwoord dat de Staten daarover niet gaan en dat een 

zaak van het college van Gedeputeerde Staten is. Ik vind dat wij op het gebied van het personeelsbe-

leid wel degelijk een verantwoordelijkheid hebben. Wij kunnen het college van Gedeputeerde Staten 

geen opdrachten geven die haaks staan op een goed personeelsbeleid. In mijn eerste termijn heb ik 

een opmerking gemaakt over een sociaal personeelsbeleid. Ik heb de indruk dat daarop min of meer 

meesmuilend is gereageerd, maar ik wil benadrukken dat ik hetgeen ik daarover heb gezegd wel de-

gelijk meen. Wij hebben in ons personeelsbestand relatief veel ouderen die op korte termijn onze 

dienst zullen verlaten. Ik ben van mening dat wij goed voor onze mensen moeten zorgen en een 

goed bijscholings- en omscholingsprogramma moeten hebben. Naar mijn mening is dat een rand-

voorwaarde bij de takendiscussie, waarvoor wij niet opzij gaan. De Gedeputeerde heeft namens het 

college gezegd voor het provinciale personeel te staan en ik ben van mening dat wij daarvoor alle-

maal moeten staan. 

 

De heer Van Daalen: Ik heb niet willen zeggen dat wij niet voor het provinciale personeel staan. Ik 

heb alleen gezegd dat het personeel de verantwoordelijkheid is van het college en wij het college 

voor wat betreft het voeren van een goed personeelsbeleid ondersteunen. 

 

De heer Maenhout: Wij zitten weer op dezelfde lijn! Dat is goed. 

Over de motorrijtuigenbelasting en de opcenten… 

 

De heer Ruifrok: Begrijp ik goed dat de heer Maenhout nu van het onderwerp personeelsbeleid af-

stapt? 

 

De heer Maenhout: Ja. 

 

De heer Ruifrok: Ik wil u daarover een vraag stellen. U hebt gezegd dat u voor een verantwoord per-

soneelsbeleid kiest. De Gedeputeerde heeft in zijn beantwoording in eerste termijn aangegeven, dat 

het niet mogelijk is drastische ombuigingen op het personeel – anders dan in de kaderbrief voorzien 

– tot stand te brengen zonder dat daaraan een aantal inhoudelijke keuzen ten grondslag ligt. Is dat 

een lijn die de VVD-fractie kan onderschrijven? 

 

De heer Maenhout: Wij zijn van mening dat de Staten op basis van de takendiscussie inhoudelijke 

keuzen moeten maken. Aan die discussie zal een aantal harde kaders moeten worden verbonden, 

waaruit zal moeten voortkomen dat wij bepaalde taken niet langer uitvoeren en daarvoor dus geen 

personeel meer nodig is. In dat licht bezien hebben wij een sociaal goed personeelsbeleid nodig. 

Zal ik doorgaan met mijn betoog? 

 

De heer Goossens: Ik snap best dat de heer Maenhout kritische vragen wil ontlopen. 

 

De heer Maenhout: Ik ontloop geen vragen! 

 

De heer Goossens: U hebt gezegd dat sprake kan zijn van een minlijn voor wat betreft het personeel. 

Daarbij gaat u voorbij aan het uitgangspunt van het college, dat de als gevolg van ombuigingen vrij-

komende capaciteit zal moeten worden ingezet om de in de kadernota verwoorde ambitie te kunnen 

uitvoeren. Als u van een nullijn of een minlijn uitgaat, zal het ambitieniveau naar beneden moeten 

worden bijgesteld. 
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De heer Maenhout: Dat zou kunnen, maar dat hoeft niet. Er zijn mogelijkheden om de inkomsten 

van onze provincie te laten toenemen. Als wij taken niet meer uitvoeren en dus voor die taken niet 

langer personeel behoeven in te zetten, past bij een goed sociaal personeelsbeleid dat wordt gepro-

beerd dat personeel op andere plaatsen in te zetten. Het is niet onze bedoeling op die manier € 10 

miljoen op de begroting over te houden. Die personeelsleden zullen wij natuurlijk moeten inzetten 

bij de realisering van de prioriteiten die wij met elkaar hebben vastgesteld. 

 

De heer Schaap: Waar wilt u die andere inkomsten vandaan halen? U refereerde aan de resultaten 

van het CEBEON-rapport. De Gedeputeerde heeft in eerste termijn min of meer wanhopig geroepen 

dat hij wel gelijk heeft, maar in Den Haag geen gelijk krijgt. Het onderdeel motorrijtuigenbelasting 

is het enige onderdeel waarop de Staten doorzettingsmacht hebben. Ik begrijp wel dat het voor u 

moeilijk is “ja” te zeggen tegen een verhoging van de opcenten motorrijtuigenbelasting, maar wees 

nu eens flink en maak gebruik van het enige onderdeel waarover wij zeggenschap hebben. Boter bij 

de vis! 

 

De heer Maenhout: Het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen stond ook op mijn lijstje. De 

provincie Flevoland heeft gelijk als zij stelt dat zij veel minder uit het provinciefonds krijgt dan 

waarop zij recht heeft en ik vind dat het rechttrekken van dat verschil één van onze belangrijkste 

prioriteiten moet zijn. In mijn eerste termijn heb ik gezegd dat wij desnoods naar de rechter moeten 

stappen, maar ik hoorde in de wandelgangen van u, mijnheer de voorzitter, dat die manoeuvre in ju-

ridische zin zeer moeilijk zal zijn. Dat wil echter niet zeggen dat dit niet mogelijk is. Mijn fractie zal 

alle mogelijke wegen bewandelen om te bereiken dat onze uitkering uit het provinciefonds zal wor-

den verhoogd. Ik vind dat wij daartoe richting onze organisatie en richting de inwoners van ons ge-

bied verplicht zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat wij een evenredig deel uit het provinciefonds krij-

gen. 

 

De heer Goossens: Daarover verschilt niemand met de VVD-fractie van mening, maar wij hebben te 

maken met de werkelijkheid waarin wij leven. Op dit moment is de uitkering uit het provinciefonds 

nog niet evenredig en voor ons ligt een collegevoorstel, waaruit een ambitieniveau spreekt waar alle 

fracties achter staan. Dat betekent dat wij middelen beschikbaar moeten hebben om dat ambitieni-

veau te kunnen waarmaken. 

Ik kom nog even terug op de personeelsinzet. In de motie van de VVD wordt uitgesproken - ik ci-

teer -: “dat de provincie Flevoland de voorgestelde ombuigingen op programma-uitvoering moet 

doortrekken naar een ombuiging op de kosten van de bedrijfsvoering.” Dat betekent dat u wilt snij-

den in het personeelsbestand terwijl, gelet op ons ambitieniveau, nu juist capaciteit nodig is om de 

speerpunten in het Omgevingsplan en het Investeringsplan Flevoland-Almere te kunnen waarmaken. 

Er is dus een discrepantie in uw redenering. Aan de ene kant stelt u dat u het ambitieniveau van het 

college onderschrijft en u onderschrijft ook het uitgangspunt in het kader van de discussies over het 

middenbestuur, dat de provincie Flevoland in elk geval in de komende vijftien jaar moet blijven be-

staan opdat wij de voorgenomen ontwikkelingen in dit gebied zullen kunnen realiseren. Dat is pri-

ma, maar daar moet wel iets tegenover worden gezet. 

 

De heer Maenhout: Ik denk dat wij daarover niet van mening verschillen, maar wij moeten wel be-

seffen dat wij niet al onze ambities in 2007 zullen kunnen realiseren. Dat zal gefaseerd moeten ge-

beuren en wij hebben in de komende tijd mogelijkheden om onze inkomsten te verhogen, anders dan 

via de opcenten motorrijtuigenbelasting. Dat is de gemakkelijkste optie. 

 

De heer Schaap: Hoe wilt u dat doen? 

 

De heer Maenhout: Ik hoef toch niet herhalen wat ik daarover heb gezegd? 

 

De heer Schaap: U herhaalt niets, u dreigt daar alleen mee. Ik wil graag weten waar u mogelijkhe-

den ziet. Als wij u begrijpen, zijn wij geholpen! 

 

De heer Van Wieren: Ik wil in herinnering roepen dat de Staten hebben besloten het CEBEON-

onderzoek te laten uitvoeren. Dat onderzoek kostte nogal wat, maar wij wilden dat geld daarvoor 

beschikbaar stellen en wij hebben afgesproken dat de uitkomsten van dit onderzoek tot resultaten, 
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tot meer inkomsten, zullen moeten leiden. Het CEBEON-rapport is niet geschreven om onze biblio-

theek, die inmiddels is afgebroken, te vullen. Het is de bedoeling dat wij met de uitkomsten van dat 

onderzoek iets gaan doen. Wij wisten dat natuurlijk al, maar in het CEBEON-rapport is duidelijk 

aangetoond dat wij ten opzichte van de andere provincies voor wat betreft de inkomsten uit het pro-

vinciefonds in een nadelige positie verkeren. Dat gegeven ligt nu keihard op tafel en wij moeten er 

keihard tegenaan gaan om ervoor te zorgen, dat het verschil op basis van objectieve maatstaven 

wordt rechtgetrokken. 

 

De heer Maenhout: Ik ben er blij om dat ik nu steun krijg voor dat standpunt. Tot nu toe heb ik al-

leen gehoord dat het verschil misschien ooit zal worden rechtgetrokken… 

 

De heer Ruifrok: Volgens mij is dat niet waar. Wij hebben het vandaag al moeilijk genoeg, laten wij 

nu geen kwestie maken van zaken waarvan geen kwestie gemaakt behoeft te worden. 

 

De heer Maenhout: Ik heb het niet moeilijk! 

 

De heer Ruifrok: De uitkomsten van het CEBEON-onderzoek staven onze al vele malen uitgespro-

ken vooronderstelling dat er iets recht te trekken valt en dus alle mogelijke pogingen in het werk 

zullen moeten worden gesteld om de verschillen recht te trekken. Daarover zijn wij het met elkaar 

eens. Overigens hebben wij al afgesproken dat op korte termijn een aantal initiatieven zullen worden 

ontwikkeld om ervoor te zorgen, dat onderbouwde vervolgstappen worden gezet. Daarop komen wij 

nog terug. Op dit moment behoeven wij daarover geen politieke discussie te voeren. 

 

De heer Van Wieren: Mijn opmerking was deels gericht aan de GroenLinks-fractie, die daarover een 

aantal opmerkingen heeft gemaakt. 

De uitkomst van het CEBEON-onderzoek is overigens deels verrassend. Wij hebben altijd gedacht – 

de rest van Nederland overigens ook – dat de provincie Flevoland ongelooflijk van de Europese 

subsidies heeft geprofiteerd. In het rapport komt duidelijk naar voren dat andere gebiedsdelen van 

andere subsidies geprofiteerd hebben en onze positie in die zin dan ook niet bevoorrecht kan worden 

genoemd. 

 

De voorzitter: De heer Maenhout gaat verder met zijn tweede termijn. 

 

De heer Maenhout: Ik kan kort zijn. Mede door het gevoerde debat zijn alle punten die ik aan de or-

de had willen stellen behandeld, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Crebas: Ook ik kan mijn betoog in tweede termijn kort houden. De door ons in eerste ter-

mijn neergezette lijn is niet ondergraven door het betoog van het college noch door de inbreng van 

de collega-fracties. 

Ik wil wel zeggen dat wij qua vervolgprocedure op de takendiscussie wellicht in een klemsituatie 

kunnen terechtkomen. Hier en daar kunnen de tegenstellingen namelijk zo groot zijn, dat wij de dis-

cussie daarover in het kader van de verkiezingen zullen willen uitvechten. De Gedeputeerde heeft er 

ook op gewezen dat in het kader van de coalitiebesprekingen een invulling aan de details zal moeten 

worden gegeven. Ik ben benieuwd hoe het met dit proces zal gaan. 

Nog één opmerking in de richting van de fractie van de ChristenUnie, die buitengewoon veel werk 

heeft verzet. Wij hebben daarvoor waardering. In een aantal ombuigingsvoorstellen van de Chris-

tenUnie kunnen wij ons vinden, maar ook dit zijn voorbeelden van keuzen waarover de discussie 

nog zal moeten plaatsvinden. 

 

De heer Van Daalen: Daar zit voor ons het dilemma, vier jaar geleden hebben wij dit ook tegen el-

kaar gezegd. Vlak voor de verkiezingen hebben wij bij elkaar gezeten in Agora en er was toen een 

grote mate van overeenstemming over de bezuinigingen die wij zouden gaan doorvoeren en de taken 

die wij niet meer zouden doen. Ik heb toen niet opgeteld op welk bedrag wij zouden uitkomen, maar 

ik weet wel dat dat bedrag hoger was dan het bedrag waarop wij in onze motie inzetten. Toen de 

verkiezingen voorbij waren gebeurde er echter niets meer. Daarom denk ik dat wij de discussie hier-

over nu moeten voeren. 
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De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Ik wil eerst een opmerking maken over het ambitieni-

veau. De CDA-fractie heeft het door het college neergelegde ambitieniveau niet naar beneden bijge-

steld. Het ambitieniveau staat voor het CDA voor wat betreft een aantal onderdelen nog recht over-

eind. 

 

De heer Jongsma: Ik wil graag van de heer Van Wieren vernemen voor welke onderdelen dat niet 

geldt. 

 

De heer Van Wieren: Ik zal daarop zo dadelijk terugkomen. Nogmaals: wij hebben het ambitieni-

veau met betrekking tot het Omgevingsplan en alle andere zaken recht overeind gehouden. Daarbij 

wil ik de kanttekening maken dat wij, als wij over het Omgevingsplan komen te spreken, een dis-

cussie zullen moeten voeren over allerlei zaken die met dat plan te maken hebben en op dat moment 

keuzen zullen moeten maken.  

Met betrekking tot de Investeringsimpuls Flevoland-Almere spreken wij over twee verschillende 

zaken, namelijk over het tempo en de financiering van de investeringen. Wij hebben afgesproken dat 

wij een langdurige relatie met Almere zullen aangaan. Almere weet dat de provincie een betrouwba-

re partner is, die zich ervoor zal inzetten allerlei zaken voor elkaar te krijgen. Wij hebben aangege-

ven dat de Investeringsimpuls Flevoland-Almere ook moet dienen om extra gelden te krijgen. In dit 

kader is over een periode van vijftien jaar gesproken… 

 

De heer Goossens: De heer Van Wieren heeft gezegd dat het ambitieniveau nog recht overeind staat, 

maar hij wil wel op een aantal punten temporiseren. Daarmee geeft hij op dit moment een signaal af. 

In de zomerperiode moeten op rijksniveau belangrijke beslissingen over dit gebied worden geno-

men. De heer Van Wieren zegt: gelet op onze polsstok moet de ontwikkeling van ons gebied getem-

poriseerd worden. Welk signaal geven wij daarmee af aan Den Haag? De heer Van Wieren heeft ge-

zegd de financiële ruimte, die wij belastingtechnisch hebben, op geen enkele manier te willen benut-

ten om dit soort projecten te verwezenlijken. Dat is één. De VVD-fractie stelde dat wij met het CE-

BEON-rapport in de hand naar het rijk moeten gaan met de boodschap dat wij onrechtvaardig wor-

den behandeld en meer middelen moeten ontvangen. Dat is terecht, maar in hetzelfde CEBEON-

rapport staat eveneens dat wij, als wij richting het rijk dergelijke signalen afgeven, ook naar onze ei-

gen inspanningsbereidheid moeten kijken. Wij moeten ook kijken naar onze eigen mogelijkheden 

voor het benutten van de belastingruimte. 

 

De heer Van Wieren: Mag ik de heer Goossens interrumperen, mijnheer de voorzitter? 

 

De voorzitter: U hebt het woord en de heer Goossens heeft u geïnterrumpeerd. Ik wil de heer Goos-

sens vragen zijn interruptie af te ronden. 

 

De heer Van Wieren: Laat ik het omdraaien. Wij weten allemaal dat de woonlasten in onze provin-

cie lager zijn dan in andere delen van ons land. Betalen wij ons personeel daarom minder? Nee, dat 

doen wij niet en dat terecht. Zo is het ook met de inkomsten. Op basis van objectieve gegevens be-

horen wij te krijgen waarop wij recht hebben. 

 

De heer Goossens: Als wij in dit gebied inspanningen willen verrichten om ons ambitieniveau waar 

te maken, moeten wij ook bereid zijn de portemonnee te trekken. 

 

De heer Van Wieren: Dat doen wij. 

Ik heb gezegd dat wij het voor wat betreft de Investeringsimpuls Flevoland-Almere over twee din-

gen hebben: over de investeringen en over de financiering. Wij hebben afgesproken dat wij € 100 

miljoen zullen gaan investeren en wij gaan daartoe een langdurige relatie aan. Door die investerin-

gen te doen hopen wij ook andere investeringen in dit gebied mogelijk te maken, maar het tempo 

van de investeringen kunnen wij niet beïnvloeden. Voor wat betreft de financiering heeft het college 

aangegeven dat wij voor de periode 2007-2010 € 35 miljoen nodig hebben. Nogmaals: ik heb het 

over de financiering. Wij stellen voor voor wat betreft de financiering in de periode 2007-2010 van 

een bedrag van € 30 miljoen uit te gaan, wat betekent dat wij de resterende € 5 miljoen over de 

daarop volgende periode van ongeveer elf jaar zullen moeten uitsmeren. Dat komt neer op bijna 

€ 500.000,- per jaar. Dat staat los van het moment waarop de investeringen zullen plaatsvinden. Op 
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dit moment ligt € 14,5 miljoen op de plank. Dat staat in de kaderbrief. Dat zijn de extra opcenten 

motorrijtuigenbelasting die wij in dat fonds hebben gestort. Dat bedrag is à la minute beschikbaar. 

Tot nu toe heb ik niemand horen zeggen dat hij het daarmee niet eens is. Als een grote vis langs-

komt en in het kader van de Investeringsimpuls Flevoland-Almere in één keer een groot bedrag be-

schikbaar moet worden gesteld, zal het college ons een voorstel voorleggen en zullen wij moeten 

spreken over de mogelijkheden voor het financieren van die investering.Wellicht kunnen wij dat dan 

doen door het inzetten van reserves waarover wij beschikken, maar wij kunnen het ook op een ande-

re manier doen. De PvdA maakte vanmorgen een opmerking in die richting. Daarover zal dan gesp-

roken kunnen worden. 

De CDA-fractie zegt dat wij voor de financiering van het geheel voor de periode 2007-2010 € 30 

miljoen beschikbaar hebben. 

 

De heer Van Daalen: Wilt u aangeven waarom u van € 30 miljoen en niet van € 26 miljoen wilt uit-

gaan? Dat is het bedrag dat wij oorspronkelijk met elkaar hebben afgesproken. Ik begrijp niet hoe 

het CDA op € 30 miljoen is uitgekomen. 

 

De heer Van Wieren: Natuurlijk is elk bedrag discutabel. Het college heeft in de commissievergade-

ring aangegeven voor deze periode van € 35 miljoen te willen uitgegaan en wij zeggen, dat wij voor 

wat betreft de financiering op € 30 miljoen kunnen gaan zitten. Wij hebben liever dat dingen eerder 

dan later gebeuren. Voor Almere en Flevoland is het van belang dat op korte termijn ontwikkelingen 

plaatsvinden. 

 

De heer Jongsma: Het is van tweeën één: óf wij zeggen “ja” als een dikke vis voorbijkomt en dan 

komt dat geld er wel – dat kan een denklijn zijn – óf wij zeggen dat wij graag zo snel mogelijk ont-

wikkelingen willen realiseren en daarom meer geld willen storten dat het gemiddelde. Van welke 

gedachte gaat het CDA uit? 

 

De heer Ruifrok: Hoe mooi de redenatie van de heer Van Wieren ook klinkt … 

 

De heer Van Wieren: Dank u zeer! 

 

De heer Ruifrok: … uiteindelijk is het een truc die moet verhullen, dat wij met een financierings-

probleem zitten. Daartegen heb ik bezwaar. Wij kunnen met cijfers schuiven, maar het gaat om de 

vraag of wij ten principale bereid zijn de financiering beschikbaar te stellen die noodzakelijk is voor 

de realisering van de ambities die wij met elkaar hebben vastgelegd, waarvan de Investeringsimpuls 

Flevoland-Almere onderdeel uitmaakt. In welk tempo en op welk moment wij dat gaan doen is min-

der interessant. Het gaat om de principevraag en de beantwoording daarvan ontloopt het CDA door 

deze beweging. 

 

De heer Van Wieren: Wij kiezen voor wat de financiering betreft een ander uitgangspunt omdat wij 

de opcenten motorrijtuigenbelasting daarvoor niet willen verhogen. 

 

De heer Ruifrok: Daarover wilt u op dit moment geen uitspraak doen. U wilt daarover niet praten. 

 

De heer Van Wieren: Wat de heer Ruifrok nu zegt is niet juist, mijnheer de voorzitter. Het gaat erom 

dat wij voor de langere termijn een financiering beschikbaar hebben. Voor de periode waarover wij 

op dit moment spreken hebben wij dat geld naar onze mening niet nodig. 

Ik kom bij het personeelsbeleid, waarover door meerdere fracties opmerkingen zijn gemaakt. Lande-

lijk wordt het standpunt aangehangen dat mensen iets langer moeten blijven doorwerken, in elk ge-

val tot hun pensioengerechtigde leeftijd. Wij vinden dat een normaler uitgangspunt dan het uit-

gangspunt dat mensen op jongere leeftijd stoppen met werken, maar zodra wij als werkgevers in po-

litiek-bestuurlijke verhoudingen terechtkomen krabbelen wij terug. Dat is althans wat ik vandaag 

heb beluisterd. Dan wordt gezegd dat wij met mensen die iets ouder zijn niet goed uit de voeten 

kunnen. Daar gaat het in dit geval niet om. Als goed werkgever moet je een fatsoenlijk personeels-

beleid voeren, moet je keuzen maken en een leeftijdsbewust beleid voeren. In dat kader is er soms 

meer aandacht voor de senioren en soms meer aandacht voor anderen. Dat betekent ook dat wij 

mensen moeten stimuleren en motiveren om voor onze organisatie bezig te zijn. Ik praat niet over 
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theorie. Op dit moment ben ik ad interim actief voor een organisatie met meer dan 500 personeels-

leden met wie wij ook op een zorgvuldige manier omgaan. Dat hoort zo. 

 

De heer Schaap: U ziet dus geen noodzaak voor het verhogen van de opcenten motorrijtuigenbelas-

ting, maar haalt het geld liever weg bij de ambtenaren. 

 

De heer Van Wieren: Absoluut niet! Ik heb gezegd dat wij op een goede manier met het personeel 

moeten omgaan. 

De heer Dijksma had het over IDU-banen en ik heb met ID-banen te maken. Recentelijk heb ik 70 

mensen toegesproken van wie de baan op de tocht staat. Dat zijn emotionele bijeenkomsten. Het 

gaat erom dat wij als goed werkgever op een fatsoenlijke manier met onze medewerkers omgaan. 

Het motiveren van mensen heeft ook met het aanbieden van opleidingen te maken. Wij moeten er-

voor zorgen dat onze medewerkers breed inzetbaar zijn en daarvoor stellen wij per jaar €  0,5 mil-

joen extra beschikbaar. Het college vraagt daarvoor € 1 miljoen en wij geven daarvoor € 0,5 mil-

joen. 

Ik kom bij de ombuigingen. Gezegd is dat wij met betrekking tot de ombuigingen geen keuzen ma-

ken. Ik zal heel eerlijk zijn: dat is juist. U hebt aangegeven ombuigingen in de orde van grootte van 

5%, oplopend tot 10%, te willen realiseren. Dat hebt u ons een maand geleden medegedeeld, zonder 

daarbij zelf keuzen aan te geven. Wij omarmen die gedachte en willen in de komende maanden over 

de invulling daarvan spreken. Dat is een moeilijke opdracht. 

 

De heer Ruifrok: De term “omarmen” vind ik in dit verband merkwaardig. De PvdA-fractie erkent 

dat het in het totaal van de financiële dekking onontkoombaar is naar onze eigen uitgaven te kijken, 

dit in balans met een aantal andere maatregelen. Ik stel vast dat de heer Van Wieren dat deel van het 

verhaal omarmt en het andere deel niet wil bespreken. 

 

De heer Van Wieren: Daarmee ben ik het niet eens. Ik heb het verwijt gehoord dat de Staten, met 

uitzondering van de ChristenUnie die een aantal voorzetten heeft gegeven, geen keuzen maken. Ik 

wil erop wijzen dat wij de discussie daarover nog moeten voeren. Dat zullen wij zorgvuldig moeten 

doen en daarom moeten wij daarvoor de tijd nemen.  

In de door ons samen met de VVD ingediende motie geven wij het college extra financiële armslag. 

Wij willen niet op minder personeelsleden inzetten, wij willen ook iets uit de uitvoeringkosten halen 

waardoor meer gelden beschikbaar kunnen komen.  

Tot zo ver in tweede termijn. 

 

De heer Jongsma: Ik wacht nog op twee antwoorden van de heer Van Wieren, mijnheer de voorzit-

ter. 

 

De heer Van Wieren: Meestal wacht de heer Van Daalen op antwoord, maar nu doet de heer Jongs-

ma dat. Kan de heer Jongsma zijn vragen nog even herhalen? 

 

De heer Jongsma: U hebt aangegeven dat niet alle investeringen definitief zijn en ik wil graag van u 

vernemen waar nog rek zit. 

Mijn tweede vraag ging over het maken van keuzen: óf wij reserveren nu meer geld zodat wij het 

geld al vast kunnen uitgeven óf wij gaan uit van het uitgangspunt dat het geld er toch wel komt. 

 

De heer Van Wieren: Wij hebben het nog niet gehad over investeringen in het kader van de IFA. 

 

De heer Jongsma: Sprekend over het Omgevingsplan hebt u gezegd dat bepaalde ambities breed 

worden gedragen en er over andere ambities nog discussie is. U hebt gezegd dat u het met de meeste 

ambities eens bent en ik heb u gevraagd met welke ambities u het niet eens bent. 

 

De heer Van Wieren: Ik heb bedoeld te zeggen dat wij het vandaag niet over het Omgevingsplan 

hebben. Over het Omgevingsplan komen wij nog te spreken en de Staten zullen dan moeten afwe-

gen wat zij wel en wat zij niet willen. Dat is wat ik heb bedoeld te zeggen, meer niet. 
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De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Ik heb er weinig behoefte aan aan deze discussie deel te 

nemen. In de voorleesronde heb ik onze standpunten weergegeven.  

Wij willen als enige claim het vermeerderen van geld inbrengen dat wordt ingezet ten behoeve van 

de toch al grote en zichtbare inspanningen om de sociale achterstanden op termijn weg te werken of 

het tempo van de groei van Almere zodanig te verlagen, dat de zeer te prijzen inspanningen van het 

college die erop zijn gericht het aantal banen te doen toenemen een zodanig effect krijgen dat de 

werkloosheid zichtbaar zal dalen. Wij denken echter dat dit geen optie is die breed wordt gedragen, 

daar het woord “sociaal” in deze discussie met uitzondering van de heer Ruifrok door niemand is 

genoemd. Ik kan herhalen wat wij in eerste termijn hebben gezegd, maar dat lijkt mij niet zinvol. 

Daarom wil ik het hierbij laten. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Vele standpunten zijn al gewisseld. In het kader van de 

MRB-discussie wil ik nog één puntje inbrengen. Uit de bijdrage van de VVD heb ik begrepen, dat 

een flinke discussie met de belastingdienst op tafel ligt over de vraag hoe hoog de bijdrage MRB nu 

eigenlijk moet zijn. Hangende die discussie kan ik mij niet voorstellen dat wij besluiten de MRB 

maar vast te verhogen. Je weet immers maar nooit. Wij zullen het voorstel van de VVD en het CDA 

dan ook steunen. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Ik ben er blij om dat er in maart 2007 verkiezingen zullen 

zijn. Gelukkig zien wij nog enig verschil tussen de VVD en de PvdA. In deze periode heb ik lange 

tijd gedacht dat er tussen de VVD en de PvdA absoluut geen verschil meer is en zij straks als één 

partij verder zullen gaan, maar ik moet nu constateren dat er toch enige verschillen zijn en de kiezer 

iets te kiezen zal hebben. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik begrijp dat de heer Bogerd vanuit het boeiende Urker 

perspectief naar de VVD en de PvdA kijkt en dat observaties oplevert, die mij in elk geval verbazen. 

 

De heer Bogerd: Ik ben er blij om dat u in de vaste lijn bent gebleven en hebt geprobeerd de drie co-

alitiepartijen op één lijn te krijgen. Dat is de trend die ik in de achterliggende drie jaar heb gezien. 

Gelukkig voor de kiezer – ik ben er ook eentje! – constateer ik… 

 

De voorzitter: Ik vraag mij af op welke partij u gaat stemmen! 

 

De heer Bogerd: Daarover behoef ik niet lang na te denken. 

Wij staan voor de interessante opgave een goed financieel beleid neer te zetten. In de betogen van 

sommige fracties proefde ik het standpunt dat wij het nu alleen over het jaar 2007 hebben. Dat is 

niet juist, wij moeten ook het meerjarenperspectief in ogenschouw nemen en in dat kader is het no-

dig bepaalde uitspraken te doen. Het CEBEON-rapport geeft dat ook aan. Het is van belang dat wij 

een zorgvuldig financieel beleid voeren. Investeringen op termijn of dichtbij bepleiten en daarvoor 

geen geld reserveren, is in onze ogen geen zuiver en zorgvuldig financieel beleid. Zeggen dat de 

ambtelijke organisatie op de nullijn of zelfs terug moet en daarbij niet aangeven welke ambities 

kunnen worden geschrapt, welke taken buiten de deur kunnen worden gezet of anderszins, is even-

min zuiver financieel beleid. 

 

De heer Van Amerongen: In onze motie leggen wij een duidelijke relatie tussen ombuigen op de 

programmakosten, via een takendiscussie, en een discussie over de ambtelijke capaciteit en de be-

drijfsvoeringskosten. Die relatie wordt wel degelijk gelegd. 

 

De heer Bogerd: Ik proef in de discussie dat het ambitieniveau en de taken die er zijn fullspeed moe-

ten worden doorgezet en wij, zeker nu de Zuiderzeelijn waarschijnlijk niet doorgaat, ook nog op an-

dere terreinen heel actief worden. 

 

De heer Van Wieren: Waar hebt u die informatie vandaan? 

 

De heer Bogerd: Uit de stukken! 

 



 58 

 
De heer Van Wieren: Ik baseer mij deels op de stukken en deels op de actualiteit. Gisteren heeft in 

Den Haag een bijeenkomst plaatsgevonden en is door de Tweede Kamerleden die nu aan zet zijn 

gezegd, dat zij de Zuiderzeelijn naar de tweede fase willen tillen. De Zuiderzeelijn is dus nog lang 

niet afgeschoten. 

 

De heer Schaap: Volgens mij gaat het niet om het wel of niet aanleggen van de Zuiderzeelijn, maar 

om de vraag wie de aanleg ervan gaat betalen. 

 

De heer Bogerd: De heer Van Wieren is optimistischer dan ik. Eén zwaluw brengt nog geen zomer. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. De heer Bogerd heeft gezegd dat wij keuzen moeten 

maken. Ik wil erop wijzen dat hij in motie T zelf geen keuzen maakt. In die motie stelt hij dat het 

college keuzen zal moeten maken.  

 

De heer Bogerd: Nee… 

 

De heer Van Daalen: Heb ik dat verkeerd begrepen? 

 

De heer Bogerd: Het college zegt dat in principe moet worden bezuinigd. Op bladzijde 7 wordt over 

5% gesproken en wordt op dat percentage een toelichting gegeven. Ik wil niet zomaar iets roepen 

zonder aan te geven langs welke weg wij onze doelstellingen willen bereiken en wie daarbij zal 

worden betrokken. Het kan niet zo zijn dat ik als huurder in een woning zit en die woning niet netjes 

onderhoudt of met andere woorden het onderhoud aan de toekomstige huurder overlaat. Provinciale 

Staten hebben de taak uit te spreken dat wij zullen moeten ombuigen, maar als omgebogen moet 

worden moet je wel weten welke daarbij de uitgangspunten, de randvoorwaarden, zijn, wie het doet 

enzovoort. 

 

De heer Van Daalen: In uw motie geeft u het college opdracht dat aan te geven. U vraagt niet de 

Staten dat te doen. 

 

De heer Bogerd: Het college zegt dat een ombuigingsoperatie een oplossing zou kunnen zijn. Daar-

om vraag ik het college met een notitie hierover te komen. Als u mij vraagt terzake een initiatief-

voorstel in te dienen, dan wil ik dat best doen, maar det college heeft gezegd dat een ombuigings-

operatie noodzakelijk is en mij lijkt het logisch dat het college ons de mogelijkheden voor de discus-

sie daarover aanreikt. De Staten kunnen dan “daar een onsje meer en daar een onsje minder” zeggen 

en aangeven wie zij daarbij willen betrekken. 

 

De voorzitter: Ik heb begrepen dat u het college voorstelt met een procesnotitie te komen. U vraagt 

het college niet terzake met voorstellen te komen en aan te geven waarop zou kunnen worden bezui-

nigd.  

 

De heer Bogerd: Het gaat mij om de vraag hoe wij het gaan doen. 

 

De voorzitter: Akkoord. 

 

De heer Schaap: Ik begrijp dat de heer Van Daalen de motie van de heer Bogerd kan steunen. 

 

De heer Van Daalen: Nee, u loopt iets te snel. 

 

De heer Schaap: U bent te langzaam! 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat de heer Bogerd zijn betoog vervolgt. 

 

De heer Bogerd: De extra verhoging opcenten motorrijtuigenbelasting moet in onze beleving ook bij 

die discussie worden betrokken. In eerste termijn heb ik namens de SGP verwoord dat de extra ver-

hoging opcenten motorrijtuigenbelasting geen algemeen dekkingsmiddel mag zijn, maar bestemd 

moet worden voor infrastructuur. 
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De problematiek van de uitkering uit het provinciefonds moet door ons worden aangepakt. Ik sluit 

mij aan bij hetgeen daarover door de heer Maenhout is gezegd. 

Tot slot. Moties zijn net golven: je kunt erop mee dobberen en je kunt er ook tegenin zwemmen. Ik 

moet constateren dat een groot deel van de op dit blok betrekking hebbende moties in mijn proces-

motie past. In die moties worden uitspraken gedaan die in mijn beleving pas later gedaan zullen 

moeten worden. 

 

De voorzitter: Het college heeft een kwartiertje nodig voor beraad. Heeft de PvdA-fractie behoefte 

aan beraad? 

 

De heer Ruifrok: Ik zou mij kunnen voorstellen dat de PvdA-fractie in een later stadium van deze 

vergadering wel behoefte heeft aan fractieberaad, maar op dit moment hebben wij daaraan geen be-

hoefte. 

 

De heer Van der Meulen: Voordat u de vergadering schorst wil ik namens de VVD-fractie een op-

merking maken over de motie opcenten.  

 

De voorzitter: Dat is motie N. 

 

De heer Van der Meulen: In de middagpauze hebben wij in deze motie een verfijning aangebracht 

die ik u graag wil melden voordat u in beraad gaat. Achter het tweede vierkantje bij de besluiten 

willen wij de woorden “weg- en railinfrastructuur” graag door “vervoer- en verkeersinfractuur” ver-

vangen. 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend.  

Ik vraag uw aandacht voor de heer Dijksma, die namens het college zal reageren op de moties en, 

voor zover nodig, op de tweede termijn van de Staten. Daarna zal ik aangeven in welke volgorde ik 

de dan nog ter tafel liggende moties in stemming zal brengen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik hoop niet dat het gedonder en geraas 

buiten een voorbode is van de stemming die zo dadelijk zal plaatsvinden. 

Ik denk dat hetgeen ik namens het college over het personeel heb uitgesproken duidelijk is overge-

komen. Wij hebben met elkaar een verantwoordelijkheid voor het personeel en ik vind het belang-

rijk dat wij daarover overeenstemming hebben. 

Ik dacht even dat de heer Van Daalen schone handen wilde houden, maar – ik zie dat hij zijn handen 

nu zit af te likken – ook hij heeft gezegd zich verantwoordelijk te voelen voor het personeel en het 

niet zijn bedoeling is allerlei plannen over de schutting naar het college te gooien. 

Dat brengt mij bij het CEBEON-rapport en gelijk hebben en gelijk krijgen. Wij hebben nu een stap-

penplan IPO en zullen eerst die stappen moeten uitzetten om ervoor te zorgen dat in IPO-verband 

een aantal besluiten wordt genomen. Het is de Staten bekend dat de Minister op basis van een voor-

stel van het IPO een besluit zal nemen. Laten wij eerst maar eens bekijken hoe dat proces verloopt. 

Ik ben benieuwd hoe sommige fracties in dit verband tot rechtsmaatregelen menen te kunnen over-

gaan. Wij houden ons graag aanbevolen voor informatie daarover. 

De Investeringsimpuls Flevoland-Almere. Ik wil af van de term “€ 100 miljoen voor Almere”. Wij 

weten waarom het gaat, elk bedrag dat wij daarvoor nu opnemen is discutabel. Het is een feit dat wij 

in dit verband geen zware claim op de toekomst en de generatie na ons mogen leggen. Daarom vind 

ik het reëel hiervoor € 35 miljoen in te boeken. Nogmaals: als de vette vis die de heer Jongsma in de 

Noordoostpolder meent te kunnen vangen in Almere langskomt en daarmee in het tweede jaar een 

bedrag van bijvoorbeeld € 50 miljoen zal zijn gemoeid, zullen wij niet zeggen dat dat bedrag niet 

past in ons betalingsschema en wij het dus niet doen. Dat is niet onze mentaliteit. Wij zijn het erover 

eens dat wij alle kansen moeten grijpen. Als zich een mogelijkheid voordoet die voldoet aan de ei-

sen die wij stellen, zullen wij die kans pakken en lenen wij wel bij onszelf. Zo zie ik het. Wij hebben 
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contanten beschikbaar voor andere zaken die over enige tijd moeten worden betaald, dus dat moet 

kunnen, maar desnoods lenen wij op de markt. 

Ik wil nu de moties behandelen… 

 

De heer Schaap: Is het financieel kader voor de begroting 2007 een packagedeal van het college? 

Dat zou ik mij goed kunnen voorstellen. Als dat het geval is, zouden de moties eventueel in dat licht 

moeten worden behandeld. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Er is sprake van een grote mate van samenhang tussen hetgeen 

wij in het financieel kader naar voren hebben gebracht, maar wij hebben de begroting 2007 nog niet 

neergelegd. Op het moment waarop wij dat zullen doen, zal over een aantal van de huidige onzeker-

heden wellicht zekerheid zijn ontstaan en zullen wij een beter inzicht hebben. Dat kan het geheel be-

invloeden. Natuurlijk ligt nu een weloverwogen voorstel van het college voor. In dit stadium, waarin 

wij het kader neerleggen, vind ik “packagedeal” een groot woord, maar de samenhang wil ik wel 

bewaken. 

 

De heer Schaap: Vanwaar de aarzeling? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Omdat wij nog met een aantal onzekerheden hebben te maken. 

Op het moment waarop wij de Staten de begroting zullen voorleggen, eind september, hebben wij 

daarover wellicht zekerheid en zullen wij de begroting daaraan kunnen aanpassen. 

 

De heer Schaap: De enige zekerheid die u hebt is dat u in september nog steeds onzekerheden zult 

hebben. Volgens mij zitten wij nu bij elkaar om de politieke koers te bepalen en gaat het nu niet om 

geld, maar om de vraag of dit de lijn is die de Staten ondersteunen. Ik zit hier niet om het collegebe-

leid te verdedigen, dat is aan u. 

 

De voorzitter: Daarom gaat de heer Dijksma daarmee nu verder. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Allereerst wil ik ingaan op motie R inzake de opcenten motorrij-

tuigenbelasting, waarin naar de mening van het college een wel erg zwart-witte uitspraak is neerge-

legd. Om die reden ontraden wij deze motie. 

In de overwegingen in motie N betreffende de beperking van de opcenten motorrijtuigenbelasting 

van de VVD, waarin zij een wijziging heeft aangebracht, is naar het oordeel van het college sprake 

van een tegenstrijdigheid. Bij het tweede bolletje wordt gesproken over zaken die in dertig jaar wor-

den afgeschreven. Ik vind dat wij onszelf voor de gek houden als wij die lasten als niet structureel 

bestempelen. Het college is van mening dat het punt structureel zou moeten vervallen. Als de indie-

ners bereid zijn die wijziging door te voeren, kan het college met motie N leven. 

Natuurlijk is er een duidelijke link met motie B. Wij denken dat een link moet worden gelegd tussen 

motie N en motie B en door de Statenfracties moet worden overlegd over de vraag hoe aan een en 

ander vorm zal worden gegeven. Ik denk dat het draagvlak niet zodanig is dat de Staten hierover nu 

een besluit moeten nemen en het college wil hierover nog met de Staten in overleg treden. 

Tegen motie C zeggen wij “nee” omdat het daarin gestelde in strijd is met het coalitieakkoord. 

Daarover kan ik kort zijn. 

Over motie M inzake ombuiging van de bedrijfsvoeringskosten wil ik het volgende zeggen. In onze 

ombuiging van de programmakosten speelt wel degelijk ook het anders inzetten van medewerkers 

een rol. Als wij het over een ombuiging van de programmakosten hebben, hebben wij het ook over 

het anders inzetten van medewerkers. Wij buigen voor nieuwe ambities ook de personele kant om. 

Daarvoor zullen wij immers personeel inzetten. 

De in de motie gevraagde 10% maakt de taakstelling veel hoger. Wij hebben een probleem met dat 

dogmatische percentage en willen de volgordelijkheid aanpassen. Wij zijn ervoor dat de Staten een 

takendiscussie gaan voeren, waaruit zal moeten blijken dat een aantal taken niet meer zal worden 

uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomst van die discussie kan pas een ombuiging plaatsvinden. Die 

volgordelijkheid vinden wij belangrijk. 

Ik kom bij motie K over de organisatieontwikkeling en personele frictiekosten. Ik wil er nogmaals 

op wijzen dat wij enerzijds frictiekosten en anderzijds kosten voor het opleiden van medewerkers 

hebben en wij over een andere inrichting van de organisatie moeten praten. Ons directieteam kijkt 
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heel intensief naar de efficiency en de doelmatigheid van de organisatie. Voor een professioneel 

management is dat uiteraard altijd een onderwerp van onderzoek. Ik zal een voorbeeld noemen. Een 

medewerker die in de beleidssfeer werkt kun je niet zomaar programmamanager maken. Misschien 

lukt dat zelfs helemaal niet. Dat heeft ook met het IDU te maken.  

Bij de organisatieontwikkeling die gaat plaatsvinden moeten wij de ruimte hebben om onze mede-

werkers te begeleiden en daarvoor hebben wij het bedrag van € 1 miljoen nodig. Hoe lang wij dat 

bedrag nodig hebben hangt af van de duur van het proces. Vooralsnog zijn wij van mening dat wij 

dat bedrag zeker in de eerste vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting, nodig zullen hebben. 

Daarom spreekt het college zich tegen motie K uit. 

Tegen de moties I en E zeggen wij eveneens “nee”. Ik neem aan dat ik ons standpunt daarover niet 

behoef toe te lichten. 

Dat brengt mij bij motie D over het tempo van de Investeringsimpuls Flevoland-Almere, waarover 

ik al iets heb gezegd. Voor mij is het visueel. Ik ben van mening dat wij eerlijk moeten zijn tegen de 

volgende generatie en nu al een deel van de lasten hiervan voor onze rekening moeten nemen. Wij 

willen iets neerzetten en als zich een mogelijkheid voordoet, willen wij die mogelijkheid kunnen 

grijpen. Ook tegen motie D zeggen wij dus “nee”. 

Tegen motie F over de begrotingsruimte – jaarlijks € 1,5 miljoen vrijhouden – zeggen wij eveneens 

“nee” omdat wij van mening zijn dat al € 1,5 miljoen beschikbaar is. 

Over motie J, de motie over Andere Overheid heb ik in mijn eerste termijn al het nodige gezegd. 

Dan kom ik bij de moties A en T over de ombuigingsoperatie. Met het voorstel betreffende de pro-

cesgang kunnen wij instemmen. Over de inhoud komen wij later te spreken. Kunnen de Staten er-

mee instemmen dat het college voor 1 juli met een voorstel voor de procesgang komt? Wij hebben 

in juli nog een commissievergadering.  

 

De heer Schaap: Naar mijn mening is dat een antwoord op motie T. Motie A gaat niet over de pro-

cesgang, daarin wordt een aantal begrotingsposten genoemd waarop zou kunnen worden bezuinigd. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): U hebt gelijk. Door de veelheid van moties was ik even in ver-

warring gebracht. Ik heb inderdaad een antwoord gegeven op motie T. Op motie A is mijn antwoord 

“nee”. 

 

De voorzitter: Motie B is in de discussie over motie N van de VVD betreffende de motorrijtuigenbe-

lasting genoemd. De vraag over de instelling van een fonds dient naar de mening van het college te 

worden betrokken bij de wijze van benadering die uit motie N voortvloeit. Of dat fonds er moet ko-

men en zo ja, hoe dat fonds er zal gaan uitzien, zal bij die discussie moeten worden besproken, dit 

mede in relatie tot de labelling-gedachte die door de PvdA-fractie naar voren is gebracht. De motie 

over het fonds wordt op dit moment door het college ontraden, maar wij zijn wel van mening dat de 

gedachten over zo’n fonds bij de uitwerking van de discussie over de motorrijtuigenbelasting moe-

ten worden meegenomen. Tot zo ver de tweede termijn van het college. 

Ik zal u nu melden hoe de besluitvorming over de moties zal plaatsvinden. 

Allereerst zal ik een blok besluitvorming over de motorrijtuigenbelasting aan de orde stellen. Dat 

zijn de moties R, N en C, die ik in die volgorde in stemming zal brengen. Motie R is van het CDA, 

motie N is van de VVD en motie C is van de ChristenUnie. 

Vervolgens zal ik motie M betreffende de ombuiging van de apparaatskosten aan de orde stellen. 

Daarna volgt de stemming over motie K over de personele frictiekosten en over de moties I en E be-

treffende proceskosten, gerelateerd aan OPF, Markermeer en Oostvaarderswold.  

Voorts volgt de stemming over motie D, de motie over het tempo van de Investeringsimpuls Flevo-

land-Almere. 

Daarna volgt de besluitvorming over motie B over de reserve infrastructuur en over motie F, de mo-

tie over de begrotingsruimte in de nieuwe bestuursperiode, de discussie over € 1 miljoen of € 1,5 

miljoen. 

Tenslotte zal ik de motie over Andere Overheid, motie J, aan de orde stellen en de motie over het nu 

al concreet invullen van de ombuigingsoperatie, motie A, alsmede de motie over de procesgang bij 

de ombuigingsoperatie, motie T, in stemming brengen.  

 

De heer Van Wieren: Ik verzoek u de vergadering voor fractieberaad te schorsen, mijnheer de voor-

zitter. 



 62 

 
 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Mogen wij van de fracties die moties hebben ingediend 

vernemen of zij hun moties na de beantwoording door het college willen handhaven? 

 

De voorzitter: Ik neem aan dat dat na de schorsing duidelijk zal worden. 

 

De heer Schaap: Dat zal zo zijn als alle fracties de kaarten voor de borst houden, maar het is voor de 

andere fracties aangenaam te weten of er beweging in zit. 

 

De voorzitter: Dat begrijp ik, maar ik heb er ook begrip voor dat de fracties die moties hebben inge-

diend over de reactie van het college willen beraadslagen. 

 

De heer Van Wieren: Zo is het! 

 

De voorzitter: Ik schors de vergadering tot tien over zes. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

De heer Van Wieren, die mij heeft de gevraagd de vergadering te schorsen, krijgt van mij als eerste 

het woord en daarna zal ik bekijken of er nog anderen zijn die mededelingen wensen te doen met be-

trekking tot de ingediende moties. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Als je, zoals ik, regelmatig in de file richting de Rand-

stad staat, hoor je vaak reclames en ik hoor dan ook regelmatig de reclame van Pearle waarin wordt 

gezegd dat mensen door hun nieuwe bril ineens veel beter zien. Wij zien op dit moment iets wat u 

nog niet ziet, namelijk dat motie N is gewijzigd en de wijziging ook door de CDA-fractie is inge-

diend. Door deze wijziging in motie N kunnen zich wellicht problemen voordoen ten aanzien van de 

financiering van de ambities die wij hebben. Wij hebben daarover vandaag uitvoerig gesproken en 

de CDA-fractie heeft aangegeven in welke richting daarvoor oplossingen kunnen worden gezocht. 

Wij verzoeken het college naar die mogelijkheden te kijken en te trachten op die manier dekking te 

vinden. Dat betekent dat wij motie R intrekken. 

Voorts kan ik u melden dat wij tegen motie C zullen stemmen en voor motie M zijn betreffende de 

ombuiging bedrijfsvoeringskosten. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. U hebt een procedurevoorstel gedaan… 

 

De voorzitter: U hebt gelijk. Ik denk dat het goed is dat de heer Van Wieren volstaat met de mede-

deling dat zijn eigen motie, motie R, is ingetrokken en de CDA-fractie de gewijzigde motie N mede 

heeft ingediend. 

Ik zal nu de andere fracties in de gelegenheid stellen mededelingen te doen over de status van hun 

moties. Daarna zal ik de nog overblijvende moties afzonderlijk aan de orde stellen en gelegenheid 

bieden tot het afleggen van stemverklaringen. Ik denk dat dat de snelste wijze van werken is. 

Mijn excuses aan de heer Van Wieren, die ik ten onrechte liet gaan. 

 

Motie R maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De heer Van der Meulen: Mijnheer de voorzitter. Het lijkt mij verstandig de herstructurering van 

motie N kort toe te lichten. Iedereen heeft een kopie van de gewijzigde motie ontvangen, maar ik 

moet mijn excuses aanbieden voor het handschrift waarmee de wijzigingen zijn aangebracht. Om 

dat te kunnen lezen heb je een brilletje nodig van de firma die zojuist door de heer Van Wieren is 

genoemd. Het lijkt mij verstandig toe te lichten dat alle blokjes onder het hoofdstukje “overwegen-

de” ongewijzigd blijven en onder het hoofdstukje “besluiten” de volgende blokjes aan de orde zijn: 

Blokje 1:  “de opcenten op de motorrijtuigenbelasting volgens bestaand beleid jaarlijks te indexeren 

op basis van het prijspeil”; 

Blokje 2: “de mogelijkheid voor een in tijd vastgelegde en in hoogte beperkte extra aanpassing van 

de opcenten op de motorrijtuigenbelasting alleen te gebruiken voor te benoemen majeure projecten 
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in de verkeers- en vervoersinfrastructuur die in uitvoering worden genomen of die worden voorgefi-

nancierd”; 

 

De voorzitter: In mijn exemplaar van de motie zijn de woorden “of die worden voorgefinancierd” 

doorgehaald. 

 

De heer Van der Meulen: U hebt gelijk, mijnheer de voorzitter. Het gestelde achter blokje 3 is ver-

vallen en daarvoor is in de plaats gekomen: “dit begrotingsjaar een discussie starten over de instel-

ling van een infrafonds.” U hebt al van de heer Van Wieren gehoord dat deze motie nu ook door het 

CDA is ingediend. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat motie N is gewijzigd.  

Zijn er nog meer fracties die mededelingen wensen te doen over de status van ingediende moties? 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Als u het niet erg vindt, wil ik vooraf graag een korte 

“cri de coeur” laten horen. Mijn “cri de coeur” heeft te maken met de manier waarop wij vandaag 

met elkaar zijn omgegaan. Ik vind dat wij terug zijn bij een zeer monistisch systeem, wij zijn vier 

jaar in de tijd teruggegaan. Ik vind dat ontzettend jammer, het dualisme is vandaag absoluut onder 

de tafel gegaan. 

 

De voorzitter: Ik moet u eerlijk zeggen dat ik zelden een dergelijk dualistisch debat tussen drie coa-

litiepartijen heb meegemaakt. 

 

De heer Van Daalen: Het is uiteindelijk een debat tussen het college en de coalitie geworden en het 

college heeft in dat debat, anders dan in andere jaren het geval was, een heel sterke rol vervuld door 

zelfs te zeggen dat bepaalde moties niet zouden moeten worden aanvaard of door aan te geven dat 

het zich in een bepaalde motie zal kunnen vinden als daarin een wijziging wordt aangebracht. Naar 

mijn mening is dat niet meer van deze tijd, ik wil dit graag vooraf gezegd hebben. Op dit moment 

kunt u niets met deze opmerking, maar… 

 

De heer Van Wieren: Ik kan daar ook niets mee, mijnheer de voorzitter. Wij hebben uitvoerig met 

elkaar gediscussieerd en het is logisch dat het college een reactie geeft. Dualisme wil niet zeggen dat 

wij niet staan voor een goed bestuur. Juist omdat wij voor een goed bestuur van deze provincie zijn, 

hebben wij voor deze manier van werken gekozen. 

 

De heer Van Daalen: Wij waren eraan gewend dat het college een visie op de inhoud van ingediende 

moties gaf en waren af van de situatie, waarin het college bijvoorbeeld zei “motie D: nee”. Die situ-

atie is vanmiddag weer ontstaan en ik ben van mening dat dat niet goed is. 

In onze motie A staan concrete voorstellen voor een ombuigingsoperatie, wij hebben keuzen ge-

maakt. Wij hebben genoteerd dat de VVD-fractie heeft aangegeven dat wij in juni met een discussie 

zullen starten over de taken en de ombuigingen als gevolg daarvan. Wij zullen de punten die in deze 

motie staan in die bijeenkomst inbrengen en halen onze motie A nu van tafel. 

Wij hebben lang getwijfeld of wij onze motie over de reserve infrastructuur wel of niet willen hand-

haven. In motie N wordt een discussie aangekondigd over de vraag of wij een reserve infrastructuur 

willen inrichten. Dat gaat ons absoluut niet ver genoeg, vandaar dat wij onze motie hebben inge-

diend. Naar ons idee zouden wij dat besluit vandaag kunnen nemen, maar wij moeten vaststellen dat 

de Staten daartoe vandaag nog niet bereid zijn. Wij handhaven de in onze motie verwoorde ideeën, 

maar laten de motie niet in stemming brengen. 

Dat brengt mij bij motie K over de organisatieontwikkeling. Wij hebben geluisterd naar de in dit 

verband naar voren gebrachte argumenten en nota genomen van de andere moties, die over dit ont-

werp zijn ingediend. Op grond daarvan hebben wij besloten motie K niet in stemming te laten bren-

gen. 

In motie J willen wij graag een aanpassing aanbrengen. Onder “spreken uit dat” willen wij het ge-

stelde achter het tweede en derde aandachtstreepje laten vervallen. Alleen het gestelde achter het 

eerste en het vierde aandachtstreepje blijft staan. 

Hierbij wil ik het laten. 
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De voorzitter: Heeft iedereen de wijziging in motie J meegekregen? Het gestelde achter het tweede 

en derde aandachtstreepje na “spreken uit” komt te vervallen. 

Ik stel vast dat de moties A, B en K zijn ingetrokken en niet langer onderdeel uitmaken van onze be-

raadslagingen. 

Als niemand anders vooraf iets te melden heeft, gaan wij nu over tot de besluitvorming over de nog 

aan de orde zijnde moties. 

 

De moties A, B en K maken, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Aan de orde is de gewijzigde motie N. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik heb er behoefte aan naar aanleiding van deze motie een 

stemverklaring af te leggen en wil ook graag kort reageren op de zojuist door de heer Van Daalen 

gemaakte opmerkingen over het duale karakter van deze vergadering. 

Met betrekking tot de kwestie van de motorrijtuigenbelasting heb ik geprobeerd namens de PvdA-

fractie een helder standpunt neer te zetten, dat in het verlengde ligt van de kaderbrief van het colle-

ge. Gaandeweg die discussie hebben wij met elkaar de conclusie getrokken dat het interessant zou 

zijn daarbij een andere denkrichting te verkennen, namelijk het ontwikkelen van een infrastructuur-

fonds waarbij de uitgaven in het kader van de infrastructuur zodanig worden gelabeld dat er een re-

latie is tussen de opcenten motorrijtuigenbelasting en het soort investeringen. Bij het overleg is ge-

bleken dat het gestelde in de voorliggende aangepaste motie N op dit moment het hoogst haalbare is. 

Uit de beantwoording van het college concludeer ik dat het college mogelijkheden ziet om binnen 

die aanpassing aan het werk te gaan in de richting van de begroting 2007 en de daarbij behorende 

doorkijkjes naar de toekomst, die in november zullen worden behandeld. Ik vind dat het verstandig 

is die opening te houden, dus die weg in te slaan. Laten wij het college op die manier de ruimte ge-

ven om aan het werk te gaan. Gehoord de discussie van vandaag zal mijn fractie dus voor de gewij-

zigde motie N stemmen. 

In de richting van de heer Van Daalen wil ik nog opmerken dat de PvdA-fractie door voor motie N 

te stemmen inlevert op het vandaag door haar verwoorde standpunt. Dat is een kwestie van reëel be-

kijken waar wij met elkaar uit komen en hoe wij het college het best op pad kunnen sturen. Dat is 

het voornaamste. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Voor het nageslacht: ik heb zojuist al een stemverkla-

ring afgelegd. 

 

De voorzitter: Dat is duidelijk. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Als wij het in motie N gestelde vergelijken met wat wij 

vandaag dachten te kunnen bereiken moet ik vaststellen dat in motie N zo weinig zit waarin wij ons 

kunnen vinden, dat wij niet voor deze motie zullen stemmen. Het in deze motie gestelde staat naar 

onze mening te ver af van wat wij met elkaar willen bereiken. Wij vinden het prima dat een discus-

sie wordt gevoerd over het mogelijk instellen van een infrafonds, maar ik ben van mening dat wij 

daarover vandaag al zouden kunnen besluiten. Daarvoor zitten wij bij elkaar. Eerlijk gezegd ver-

baast de in deze motie gekozen richting mij een beetje, want wij slaan daardoor een gat van onge-

veer € 7 miljoen. Dat vind ik een vreemde situatie. In feite zeggen wij tegen het college: komt u 

maar met nieuwe voorstellen. 

 

De voorzitter: Ik stel voor dat u geen nieuw debat uitlokt en volstaat met het geven van een verkla-

ring voor de wijze waarop u gaat stemmen. 

 

De heer Van Daalen: Dat heb ik bij dezen gedaan. 

 

De heer Schaap: Het is interessant dat wij… 

 

De voorzitter: U kunt nu alleen nog een stemverklaring afleggen, mijnheer Schaap. 

 

De heer Schaap: Daarmee ben ik bezig, mijnheer de voorzitter. Ik zal het kort houden. 
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Ik stel vast dat wij een dag werk hebben gehad om vast te stellen wat regulier beleid is. Ik heb geen 

motie ingediend,waarin wordt gesteld dat een dagelijks ontbijt verplicht is. Dat lijkt mij vanzelf-

sprekend. In mijn eerdere termijnen heb ik al gezegd dat wij er geen behoefte aan hebben de electo-

rale “windowdressing” van het CDA en de VVD te ondersteunen door voor deze motie te stemmen. 

Wij vinden deze motie volstrekt overbodig. Dit “pièce de résistance” had mijns inziens op een bete-

re manier door het college kunnen worden verdedigd. De daadkracht die gepaard moet gaan met het 

ambitieniveau voor de komende jaren wordt hiermee voor de rest van deze collegeperiode geneutra-

liseerd. 

 

De voorzitter: Ik stel voor tot besluitvorming over te gaan. 

 

De gewijzigde motie N wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, OF en SGP. 

Tegen stemmen: de fracties van GL, SP, D66 en de CU. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie C. 

Zijn er fracties die over deze motie een stemverklaring willen afleggen? Ik constateer dat dat niet het 

geval is. 

 

Motie C wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, D66 en SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, OF, SGP en GL. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie M. 

Ik constateer dat er geen behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring over deze motie. 

 

Motie M wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van VVD, CDA, OF, SGP en de CU. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, GL, SP en D66. 

 

De voorzitter: Wenst iemand een stemverklaring af te leggen over motie I? Ik stel vast dat daaraan 

geen behoefte is.  

 

Motie I wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, SGP en OF. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, GL, SP en D66. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Ruifrok, die niet aan de vorige stemming heeft deelgenomen, 

weer aanwezig is. Er zijn dus weer 44 Statenleden. 

 

Motie E wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de SP, OF, SGP en de CU. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, GL en D66. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie D over het tempo van de Investeringsimpuls Flevoland-Almere. 

Wenst iemand daarover een stemverklaring af te leggen? 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben vandaag uitvoerig over dit onderwerp ge-

discussieerd. De mening van de CDA-fractie is bekend, wij zijn tegen deze motie. 

 

Motie D wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, OF en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66, GL en SGP. 

 

Motie F wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemt: de fractie van de CU. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66, GL, SGP, SP en OF. 
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De voorzitter: Aan de orde is de gewijzigde motie J. 

 

De heer Van Wieren: Mijnheer de voorzitter. Bij de besluitvorming over de strategische pijler Ande-

re Overheid hebben wij aangegeven daarvoor incidenteel middelen te willen inzetten. Vandaag heb-

ben wij over de structurele lasten van dit project gesproken. Wij zijn van mening dat de structurele 

lasten van dit project binnen de reguliere begroting moeten worden gedekt en kunnen daarom met 

deze motie instemmen. 

 

De gewijzigde motie J wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen: de fracties van de CU, SGP, OF, CDA en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, GL en D66. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie T over het proces van de ombuiging. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Wij zullen niet voor deze motie stemmen om de sim-

pele reden dat daarin de verantwoordelijkheid te veel bij GS wordt gelegd, terwijl dit naar ons idee 

een discussie is die binnen PS moet worden gevoerd. Door deze motie te aanvaarden leveren PS 

zich volledig aan GS over. Wij zullen tegen deze motie stemmen. 

 

Motie T wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, GL, OF, SGP, SP en D66. 

Tegen stemmen: de fractie van de CU. 

 

De voorzitter: Hiermee kunnen wij dit deel van onze voorjaarsvergadering afronden. Zoals afge-

sproken zullen wij de overgebleven moties op 8 juni behandelen, wat betekent dat het kader pas op 8 

juni met inachtneming van de thans aangenomen en dan nog aan te nemen moties zal kunnen wor-

den vastgesteld. 

 

7. Vaststelling financieel kader begroting 2007 
 

Dit agendapunt wordt aangehouden tot de vergadering van 8 juni 2006. 

 

8. Sluiting 
 

De voorzitter: Onder dankzegging voor uw uithoudingsvermogen sluit ik de vergadering. (19.00 

uur) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 6 juli 

2006. 

 

De griffier,   De voorzitter, 

 


