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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 
donderdag 15 mei 2003 om 13.00 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) R.Th.van der Avoort (VVD) en B.A.van den Berg 

(PvdA), 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 heer M.van Daalen (CU), 

mevrouw M.L.Ebbens-Smit (VVD), de heren B.G.van het Erve (CDA), C.J.M.Goossens (PvdA), E.W.Gumbs 

(PvdA), mevrouw K.J.H. Hasper-Wolters (CDA) en J.Jongsma (LPF), 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), J.M.Lenards (VVD), C.A.A.A.Maenhout (VVD) en V.N.Maijer (SP), mevrouw 

I.Maters-Meuleman (CDA), de heren C.Meijer (GL), W.E.van der Meulen (VVD), H. Nijenhuis (D66) en 

R.T.Oost (CDA), mevrouw M.J.F.P.Ruhe (PvdA), de heren W.R.Ruifrok (PvdA), E.Schaap (GL), 

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

heren R.Spriensma (CDA) en M.Stuiver (PvdA), 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 P.C. Hildering (CU), J.P. Slicht (PvdA) en L.H.M. Lammers (LPF). 

De heer V.N. Maijer (SP) is vanaf 14.08 afwezig. 

 

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 mij bericht van verhindering heeft bereikt van de heer Slicht en de heer Lammers 

vanwege ziekte waarschijnlijk ook niet zal komen. Als zijn aanwezigheid noodzakelijk blijkt, is hij wel 

beschikbaar voor stemmingen. De heren Grums, Spriemsma en Hildering komen later. 

Ik wijs u erop dat het presidium een schema voor deze middagvergadering heeft vastgesteld en wij hopen 

uiterlijk om zes uur klaar te zijn. Eerder mag natuurlijk! 

Ik hoop dat een ieder beseft dat wij voor de tweede termijnen een aanzienlijk kortere periode hebben 

ingepland dan voor de eerste termijnen van deze algemene beschouwingen. Hopelijk zal het mogelijk 

blijken binnen dat schema te functioneren. 

De heer Bogerd heeft aangegeven een voorstel van orde te willen doen. De heer Bogerd heeft het woord. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Wij hebben geconstateerd dat door diverse partijen moties over 

de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord zijn ingediend. Dat is echt duaal. In die moties 

geven de fracties aan hoe zij over bepaalde zaken denken. Omdat wij naar efficiency streven, hebben de 

indieners van de moties betreffende de IJsselmeerziekenhuizen de hoofden bij elkaar gestoken en ik kan 

u geruststellen: wij zijn tot één motie gekomen. Eén motie, niet emotie! Dat betekent dat de eerder door 
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de onderscheiden partijen ingediende moties betreffende de IJsselmeerziekenhuizen worden 

ingetrokken. Ik weet niet om welke nummers het gaat... 

 

De voorzitter: U hebt een lijstje van de ingediende moties op uw plek aangetroffen. 

 

De heer Bogerd: Nee, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Wij wel! Wij zullen dat lijstje alsnog laten vermenigvuldigen en ronddelen. Het lijstje is 

natuurlijk voorlopig want wij weten nog niet of in de tweede termijn nog moties zullen worden ingediend. 

Zal ik even kijken om welke moties het gaat? 

Ik stel vast dat motie 5 van het CDA is ingetrokken. Idem motie 9 van de LPF-fractie. Dat is de motie over 

de vier klinische basis-specialismen en de 24 uurs-spoedzorg. Eveneens is ingetrokken motie 10, die 

gaat over de €€ 1 miljoen en voorts is motie 11 van de SGP ingetrokken. 

 

De heer Bogerd: Dat klopt, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter: Uit de woorden van de heer Bogerd leid ik af dat deze moties door de nieuwe motie zijn 

vervangen. 

 

De heer Bogerd: Ik zal de nieuwe motie nu toelichten, mijnheer de voorzitter. 

Wat behelst deze motie? Ik denk dat in deze motie het standpunt van Provinciale Staten over deze 

kwestie helder wordt verwoord. Wij hebben kennisgenomen van de beantwoording door de 

Gedeputeerde ten aanzien van deze zaak en constateren dat sprake is van grote overeenkomsten. Ook 

hij heeft gezegd dat hij pleit voor de vier basis-specialismen en over de substantiële bijdrage heeft hij ook 

het een en ander gezegd. Aangezien voorlezen niet mijn sterkste kant is, wil ik het hierbij laten. Ik zal u 

de motie overhandigen, zodat... 

 

De voorzitter: ... ik dat kan doen! 

 

De heer Bogerd: Ja, mijnheer de voorzitter. Mijn dochter vroeg mij kort geleden waarom ik zoveel grijze 

haren krijg. Ik heb haar geantwoord dat dat komt doordat ik zulke ondeugende dochters heb. Toen zei ze: 

"Nu begrijp ik waarom oma zo vroeg grijs was!" 

 

De voorzitter: Ik zal de nieuwe motie, ingediend door CDA, LPF, PvdA, SGP en VVD, voorlezen. De 

motie is ook door al die fracties ondertekend terwijl op grond van het nieuwe reglement van orde slechts 

één handtekening benodigd is. Het feit dat de motie door zo veel fracties is ondertekend geeft een 

signaal. De motie luidt: 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

overwegende dat: 

- een goede ziekenhuiszorg het provinciaal bestuur zeer ter harte gaat; 

- het college van Gedeputeerde Staten in de vergadering van 14 mei 2003 een passende bijdrage 

heeft toegezegd ten behoeve van de IJsselmeerziekenhuizen; 

- kennis genomen hebbend van de ontwikkelingen en perikelen rond de IJsselmeerziekenhuizen in 

Flevoland; 

bepleiten: 

1. bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen 

a. de handhaving c.q. realisering van één volwaardig ziekenhuis op twee locaties, in Lelystad en in 

Emmeloord; 

b. het handhaven en/of de terugkeer van vier basisspecialismen op beide locaties, zowel klinisch 

als poliklinisch; 

c. de vereiste kwaliteit per basisspecialisme, één en ander volgens de adviezen van de Inspectie 

van de Volksgezondheid; 

 d. het handhaven van de 24-uurs acute opvang, zeven dagen in de week op beide locaties; 

2. bij met name de huisartsen krachtig (mee) te werken voor beide locaties aan de vergroting van de 

adherentie; 

 wijzen de Tweede Kamer op haar verantwoordelijkheid om gedane toezeggingen waar te maken; 

3. op het juiste moment bij de Minister en de Tweede Kamer financiële randvoorwaarden te bepleiten; 

 

 

 

verzoeken het college, conform het college-akkoord, eerdergenoemde passende éénmalige bijdrage te 

reserveren voor de IJsselmeerziekenhuizen ten behoeve van de instandhouding van vier 

basisspecialismen ook op de locatie te Emmeloord, onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de zorg 
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gewaarborgd blijft en mits de bijdrage daadwerkelijk bijdraagt aan een structurele oplossing van de 

bestaande problematiek, alsmede onder de voorwaarde dat de betrokken zorgverzekeraars, het rijk, de 

gemeenten en de overige betrokkenen bereid zijn hun verantwoordelijkheid te nemen; 

en gaan over tot de orde van de dag." (14) 

 

Ik stel vast dat de moties 5, 9, 10 en 11 zijn ingetrokken en niet langer deel uitmaken van de 

beraadslagingen. Zij zijn vervangen door motie 14, die nu wordt vermenigvuldigd. 

 

De moties 5, 9, 10 en 11 maken, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Wij zijn nu toe aan het formele begin van de tweede termijn van de Staten. De heer Ruifrok 

heeft het woord. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Misschien is het goed dat ik meteen op de 

ziekenhuisproblematiek inga. 

De PvdA-fractie is er blij om dat er op dit punt een zeer breed ondersteunde en eenduidige motie ligt. Een 

krachtiger signaal om onze gemeenschappelijke zorgen en intenties te verwoorden is niet denkbaar. Ik 

hoop dat deze motie ook kan rekenen op de steun van de fracties die niet bij de opstelling ervan 

betrokken zijn geweest. Het zou mooi zijn als deze motie Statenbreed zou worden aanvaard. 

Het feit dat in de motie zowel de hoogte van het bedrag, waarover gisterenavond een aantal uitspraken is 

gedaan, als de bedoelingen waarmee de boodschap in de richting van de verantwoordelijk bestuurders 

en de verantwoordelijke overheden wordt uitgezonden prima zijn verwoord, ontslaat mij van de plicht nu 

verder inhoudelijk op de problematiek van de IJsselmeerziekenhuizen in te gaan. Nogmaals: ik hoop dat 

deze motie Statenbreed zal worden aanvaard. 

De fractie van de PvdA wil, voortbordurend op hetgeen zij daarover in haar eerste termijn naar voren 

heeft gebracht, nog een aantal opmerkingen over natuur en milieu maken. Ik zal daarbij ook op de 

hierover door de andere fracties gemaakte opmerkingen reageren. 

Namens mijn fractie heb ik in eerste termijn over het locatiebeleid gezegd dat wij eerst maar eens de 

mogelijkheden moeten analyseren voor de meerruimte die nieuw rijksbeleid op dit gebied biedt en daarna 

tot een concrete invulling in het Flevolandse moeten komen. Voor de PvdA is het uiteraard ook logisch 

dat de gemeenten daarbij een behoorlijke beleidsruimte wordt gegund. Dat is evident. 

In eerste termijn heb ik gezegd dat vanuit de provinciale kaders de belangen van natuur, landschap en 

milieu heel zwaar moeten meewegen. Gehoord de reactie in eerste termijn van met name de VVD-fractie 

lijkt mij dat op zijn minst sprake is van een nuanceverschil met die partij, waarover wij bij de uitwerking 

van het nieuwe locatiebeleid nog uitgebreid van gedachten zullen moeten wisselen. 

Mijn tweede opmerking over natuur en milieu gaat over het temporiseren van milieumaatregelen. In  de 

bijdragen van een aantal andere fracties in eerste termijn heb ik dat ook gehoord. Die fracties hebben het 

doen voorkomen alsof wij bij een verminderde financiële ruimte het milieubelang ondergeschikt zouden 

kunnen maken aan bedrijfseconomische belangen. In de ogen van mijn fractie betekent duurzaam ont-

wikkelen juist in dit soort tijden dat wij ervoor moeten zorgen dat Flevoland op termijn aantrekkelijk blijft 

als vestigings- en woongebied. Dit is een acquisitie-argument bij uitstek. Bovendien besparen wij, door 

die maatregelen niet te temporiseren, op termijn heel hoge kosten voor de bestrijding van de negatieve 

gevolgen daarvan, de saneringen. 

Impliciet heb ik hiermee de door de ChristenUnie aan mijn fractie gestelde vraag over de milieupositie 

van de PvdA beantwoord. In eerste termijn heb ik nadrukkelijk aangegeven dat draagvlak niet altijd de 

primaire invalshoek dient te zijn en het milieubelang absoluut met ster voorop moet staan. 

De discussie over de ontkoppeling. Ik denk dat het mooie resultaat over de periode 1990-1998 ons 

dwingt ook in economisch moeilijker tijden die lijn vast te houden en waar nodig te intensiveren. Kijkend 

naar mijn overbuurman wil ik zeggen dat er dus geen reden tot bezorgdheid is voor wat betreft de 

consistentie van de lijn van de PvdA-fractie.  

 

De heer Van Daalen: Dat lijkt mij een uitstekend uitgangspunt voor de besprekingen in de komende jaren. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. De waterhuishouding. Ik denk dat het hoe dan ook 

onontkoombaar is dat wij in de komende jaren op het punt van water in relatie tot de ruimtelijke ordening 

onze beleidsinspanningen intensiveren. De redenen daarvoor zijn in de beantwoording door de 

Gedeputeerde heel nadrukkelijk onder de aandacht van de Staten gebracht. In mijn ogen zou dit 

ruimtelijk en qua veiligheid wel eens één van de hoofdthema's van het ruimtelijk beleid in de komende 

jaren kunnen blijken te zijn, dit juist in een gebied als Flevoland.  

Bij het maken van mijn laatste opmerking over natuur en milieu kijk ik even in de richting van de CDA-

fractie, die in haar eerste termijn een passage aan de ecologische verbindingzone tussen de 

Oostvaardersplassen en het Horsterwold heeft gewijd. Ik denk dat die passage exemplarisch was 

bedoeld. Mij dunkt dat de suggestie die functie te vermengen met functies op het gebied van wonen en 

recreatie en de nadruk te leggen op het agrarisch natuurbeheer enerzijds en de suggestie een en ander 
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in te kaderen in het Integraal Ontwikkelingsplan Almere anderzijds het levensgrote risico van vervagen en 

vertragen met zich meebrengt. Waar de hoofdfunctie natuur primair moet zijn en de provincie op basis 

van haar eigen takenpakket ten aanzien van de Ecologische Hoofdstructuur tot taak heeft een dergelijke 

verbinding uit te werken is dat in de ogen van de PvdA-fractie absoluut niet de bedoeling. Als ik de 

intentie van de PvdA op dat punt verkeerd heb begrepen, is dat alleen maar meegenomen. 

 

De heer Leijten: Ik moet u teleurstellen, u hebt onze intentie goed begrepen. 

 

De heer Ruifrok: Dat vreesde ik al. Ik ben er daarom des te blijer om dat ik daarover namens mijn fractie 

heb gezegd wat ik daarover zojuist gezegd heb. In elk geval heb ik onze tegenstrijdige intenties helder 

gemaakt. Wij zullen hierover in de komende periode interessante discussies hebben. 

Gisteren heb ik bij interruptie tegen de heer Schaap gezegd dat in het lijstje van de door hem aangekon-

digde eventuele moties - ik geloof dat ik het goed zeg - onderwerpen staan die wij best heel sympathiek 

zouden kunnen vinden als wij de inhoud van de desbetreffende moties goed zouden kennen. Dat geldt 

bijvoorbeeld voor een aantal van de door hem gemaakte opmerkingen over de Provinciale Ecologische 

Hoofdstructuur en het gebiedsgericht beleid. Ik ben uiterst benieuwd of wij daarover in tweede termijn een 

vruchtbaar debat zullen kunnen voeren. Op zijn minst ben ik heel nieuwsgierig naar de inzet die 

GroenLinks op dat punt wil plegen. 

Een paar opmerkingen van financiële aard. In eerste termijn heb ik namens mijn fractie gezegd dat wij 

willen kijken naar de mogelijkheden voor het creëren van financiële ruimte omdat inderdaad te 

verwachten is dat onze begrotingsruimte in de komende tijd wel eens onvoldoende zal kunnen zijn om de 

ambities die wij juist nu op een aantal terreinen moeten hebben te kunnen waarmaken. In mijn eerste 

termijn heb ik daarvan voorbeelden genoemd: werkgelegenheid, jeugdzorg, natuur en milieu en wonen. 

In het verlengde daarvan hebben wij gezegd dat het wel eens noodzakelijk zou kunnen zijn voorzichtig te 

bezien of het niet mogelijk c.q. wenselijk is een verhoging van de motorrijtuigenbelasting op enige termijn 

toch onder ogen te zien, dit temeer daar de niet benutte belastingcapaciteit van de provincie voor het rijk 

aanleiding is geweest ons in het kader van het provinciefonds te korten. Willen wij onszelf niet in de 

vingers snijden en onze ambities overeind houden, dan zou zo'n discussie wel eens noodzakelijk kunnen 

zijn. In de richting van mijn collega's van de VVD en het CDA zeg ik dat ik mij terdege realiseer dat dat tot 

een lastenverzwaring van de burgers zal leiden, maar ik wil erop wijzen dat wij op die manier de gerichte 

inzet van middelen op de gebieden waar zij het hardst nodig zijn overeind zullen kunnen houden. In onze 

ogen moet de deur voor die discussie in elk geval niet worden dichtgedaan. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. De door de heer Ruifrok gelegde koppeling tussen de hoogte van 

de uitkering uit het provinciefonds en het niet benutte deel van onze belastingcapaciteit in het kader van 

de opcenten motorrijtuigenbelasting is in de eerste formatieronde betreffende het CDA/PvdA-kabinet aan 

de orde geweest. Omdat ik niet heb begrepen dat die koppeling in de tweede ronde is meegenomen, vind 

ik het prematuur daarop vooruit te lopen. Ik wil die koppeling niet zonder meer leggen. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Als hetgeen de heer Ruifrok zegt juist is, trek ik onmiddellijk het 

boetekleed aan. Mijn lijnen met de mensen die op dit moment bezig zijn een kabinet te formeren zijn 

aanzienlijk korter dan de lijnen van de heer Leijten en het is goed mogelijk dat de heer Leijten op dit 

moment beter op de hoogte is dan ik. Wellicht beschik ik over gegevens die niet meer kloppen. 

Overigens blijft onze wens overeind dat wij in commissieverband een discussie over de opcenten voeren.  

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Voor ons is het duidelijk. Ik wijs de heer Ruifrok op het 

collegeakkoord, waarin is vastgelegd dat wij de opcenten motorrijtuigenbelasting alleen zullen indexeren 

en waarin "geen lastenverhoging" voor de burger één van de uitgangspunten is. Zo lang dat niet echt 

bitter noodzakelijk is, doen wij dat niet. De enige opening die er is, is een opening voor majeure projecten 

in het kader van de infrastructuur. Voorlopig blijft mijn fractie op dat standpunt staan. 

 

De heer Ruifrok: Het is goed dat wij zo vroeg in de middag al enige duidelijkheid krijgen. Wij komen 

hierover nog te spreken. 

Nog een tweetal opmerkingen over onze financiële situatie. Ik heb even geaarzeld of ik deze opmerking 

wel zou maken. 

 

 

Door een aantal fracties is gereageerd op de financiering MZB. Laat ik zeggen dat de opmerkingen die de 

PvdA daarover in een ander stadium heeft gemaakt bedoeld waren om duidelijk te maken dat zij, als er 

financiële aanleiding is om te kijken naar de afspraken die wij in het verleden ook met betrekking tot de 

MZB hebben gemaakt, bereid is daarnaar uitermate kritisch te kijken. Dat is een voorzichtige formulering 

die mij voorlopig voldoende lijkt. Ik zie aan de overkant aarzelende blikken. 
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De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Kan de heer Ruifrok ons zeggen welke aanleidingen er naar 

het oordeel van zijn fractie zouden kunnen zijn die ons ertoe zouden kunnen brengen nog eens naar die 

afspraken te kijken? 

 

De heer Ruifrok: Er zijn twee soorten aanleidingen te bedenken. Ten eerste denk ik aan een situatie 

waarin sprake is van een ernstig geldtekort, waardoor wij gaten zullen moeten maken in de ambities die 

wij voor dit gebied hebben. Wij zullen dan een afweging moeten maken in het licht van het rendement 

van deze voorziening. Anderzijds zou het zo kunnen zijn dat sprake is van maatschappelijke of politieke 

ontwikkelingen die ons dwingen te bekijken of de haalbaarheid van dit project wel realistisch is. Op dit 

moment lijkt het mij prematuur daarvan uit te gaan. 

 

De heer Van Daalen: Dat is natuurlijk de vraag. Wij zien een beweging die erop duidt dat men afscheid 

wil nemen van deze optie. In Den Haag merken wij dat al lang. Het is de vraag hoe lang wij nog op dit 

spoor moeten blijven zitten. Hebt u daarover een mening? 

 

De heer Ruifrok: Voorlopig houden wij aan het afgesproken spoor vast, maar zoals gezegd hebben wij 

wel de bereidheid daar op enig moment kritisch naar te kijken. 

Een opmerking over de organisatie en de kerntaken van onze provincie. In eerste termijn heb ik, 

gedwongen door de klok, niet kunnen zeggen dat de kerntakendiscussie wat ons betreft eigenlijk zou 

moeten gaan over de vraag wat wij als provincie per se zelf willen doen en wat anderen efficiënter en 

effectiever kunnen doen. Daarnaast zouden wij voor wat betreft de uitvoering en de beleidsvoorbereiding 

heel kritisch moeten kijken naar de rolverdeling tussen de provinciale overheid en andere overheden en 

organisaties. Is het echt nodig dat wij bepaalde taken in dit huis uitvoeren? Dat is iets anders dan een 

kerntakendiscussie die alleen gaat over de vraag wat des provincies is. Wij zijn ervoor daarnaast 

nadrukkelijk te kijken naar de wijze waarop wij de zaak met elkaar organiseren. Met die intentie kunnen 

wij ons prima vinden in een takendiscussie. 

 

De heer Van Daalen: Ik wil de heer Ruifrok hierover nog een vraag stellen. In de vorige periode hebben 

wij hierover uitvoerig gediscussieerd. De heer Ruifrok was daarbij niet aanwezig, maar wij hebben de 

door de heer Ruifrok genoemde optie toen wel degelijk in een methodiek verwerkt. Wij zijn daarmee heel 

ver gekomen, er moet echter nog wel een afronding plaatsvinden. Bovendien moet de vraag worden 

beantwoord of dit een taak is die wij überhaupt willen uitvoeren of laten uitvoeren. Wellicht zijn er ook 

overbodige taken. Loopt de heer Ruifrok voor die discussie weg? 

 

De heer Ruifrok: Volgens mij heb ik gezegd dat ik mij daarin kan vinden. Op dat punt is een motie 

ingediend, maar wij zijn nog niet toe aan de stemming over de moties. Ik heb gezegd die discussie graag 

te willen voeren. Die discussie past in de ingediende motie. Ik loop daarvoor dus niet weg. 

Ik wil nu een paar opmerkingen maken over de sociale samenhang. Naar het oordeel van de PvdA kan 

niet worden gezegd dat de sociale samenhang en de leefbaarheid in de kleine kernen en dorpen per 

definitie beter zijn dan in de stad. De sociale samenhang in die volstrekt andere leefomgeving is een 

andere. Ik vind niet dat wij daaraan kwalificaties moeten verbinden. Wel ben ik van mening dat wij ons 

moeten realiseren dat wij sociale samenhang kunnen waarborgen door gericht beleid te ontwikkelen op 

terreinen zoals zorgvoorzieningen, combinaties van wonen, zorg, betaalbaar wonen voor jongeren en 

ouderen, goede werkgelegenheid, ook jeugdwerkgelegenheid, en speciale aandacht voor het verschil in 

behoeften dat er nu eenmaal kan zijn tussen stad en platteland. Als je bereid bent vooral op dat soort 

onderscheiden beleidsterreinen een inspanning te plegen en voorzieningen overeind te houden, kun je in 

een samenhangende leefgemeenschap investeren. Mijn boodschap is dan ook dat wij vooral moeten 

investeren in de kwaliteit van de samenleving, in de voorzieningen en in wonen en werken. Gisteren 

hebben wij daarover al veel gezegd. Op die manier investeer je in een samenleving waarin mensen zelf 

aan de leefbaarheid kunnen bijdragen. 

In dat kader wil ik ook een opmerking maken over kunst en cultuur en het bezuinigen daarop. Met 

excuus: eerst een korte uitweiding. 

 

 

 

 

 

De voorzitter: Ik wil u alle ruimte bieden, maar ik meld u dat u inmiddels vijftien minuten aan het woord 

bent. 

 

De heer Ruifrok: Ik doe mijn best mijn betoog snel af te ronden, mijnheer de voorzitter. 

Kunst en cultuur vormen in onze samenleving elementen die zich bezighouden met het verkennen van 

onze gewoontes en onze waarden en entameren en becommentariëren ook gesprekken over zaken die 

in de samenleving een rol spelen. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen daarover kritisch gaan 
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nadenken. Mij dunkt dan ook dat investeringen in kunst en cultuur investeringen in de sociale kwaliteit zijn 

en het zonde zou zijn daarop te bezuinigen. 

Ik wil nog een drietal punten aan de orde stellen. In mijn eerste termijn heb ik een aantal opmerkingen 

gemaakt over jeugd en werkgelegenheid waarop Gedeputeerde Greiner niet expliciet is ingegaan. Hij 

heeft alleen in algemene termen over het acquisitiebeleid en het werkgelegenheidbeleid gesproken. Ik 

zou het prettig vinden als hij in tweede termijn wel op de daarover door ons gemaakte opmerkingen zou 

reageren. 

Door mijn fractie is een motie ingediend over de A6/A9, waarvan de inhoud niet door de Staten is 

bestreden zij het dat er wel enige discussie is geweest over lange en korte termijn. Ik wil die motie 

handhaven en wacht de discussie daarover af. 

Met betrekking tot jeugdzorg kunnen wij de beantwoording van de Gedeputeerde naar aanleiding van de 

uitgesproken zorgen over de bureaucratie van harte onderschrijven. Mijn fractie wil er wel op aandringen 

dat met de instellingen afspraken worden gemaakt die meetbare resultaten opleveren en daarnaast 

pleiten wij voor daadwerkelijke hulpverlening voor de toevloed van nieuwe hulpvragers. Om hen gaat het 

immers. Daarom hebben wij het lange proces van organisatie achter de rug. 

In tweede termijn wil ik het hierbij laten. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Ik wil deze termijn beginnen met het uitspreken van een com-

pliment in de richting van de heer Walraven voor zijn scherpe analyse in eerste termijn van de onder-

handelingen die tot de vorming van dit college hebben geleid. Dat hij aansluitend een klein foutje maakte 

met betrekking tot de twee VVD-Gedeputeerden die niet nodig waren, noem ik maar een beginners-

missertje. Dat gaat in de loop der tijd wel over. 

Het regeerakkoord is bekend. Graag willen wij zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden over de conse-

quenties die het regeerakkoord onder andere voor het provinciefonds zal hebben. In eerste termijn 

hebben wij daarover ook gesproken. Het is natuurlijk van groot belang dat wij daarin zo spoedig mogelijk 

inzicht krijgen. Die informatie is voor ons de basis voor de contour van het meerjarenperspectief. Ervan 

uitgaande dat die informatie in de komende dagen beschikbaar zal komen, wil ik u vragen ons het 

meerjarenperspectief aan te geven zodat wij, waar dat nodig is, beleidskeuzen zullen kunnen maken. In 

elk geval moeten wij weten waaraan wij in de komende jaren toe zijn. 

Ik ben blij met de brede steun die ik in deze Staten voor het voortzetten van de takendiscussie heb 

geproefd. Het is inderdaad niet een kwestie van bezuinigen, het gaat erom dat wij keuzen maken. Welke 

taken hebben voor ons prioriteit? Welke taken pakken wij zelf aan? Welke taken hebben minder prioriteit? 

Wij zullen daartoe zo snel mogelijk het initiatief nemen, zodat wij aan de slag kunnen. 

Ik wil nog even terugkomen op het belang van economische groei, waarover ik in mijn eerste termijn het 

een en ander heb gezegd. De economie is de aanjager van de welvaart en daarmee van het welzijn. Als 

de economische groei afneemt, moeten wij als Staten doen waartoe wij in staat zijn, namelijk randvoor-

waarden scheppen. De Gedeputeerde heeft gezegd dat de economische groei een zaak van het 

bedrijfsleven is. Dat is juist, maar als provinciale overheid kunnen wij wel goede randvoorwaarden 

scheppen. 

In mijn eerste termijn heb ik in dit verband aandacht gevraagd voor de Europese gelden waarover wij in 

het kader van het EPD kunnen beschikken en ben ik nogal nadrukkelijk ingegaan op het locatiebeleid, dat 

de voorwaarden voor bedrijfsvestiging duidelijk kan verbeteren. Verder ben ik ingaan op de kwaliteit van 

de industrieterreinen en heb ik het gehad over de ontwikkelingsmaatschappij en de infrastructuur. Het 

zou mij goed doen als de Gedeputeerde, sprekend over het provinciale beleid op die gebieden, in dit 

verband een enkel accent zou kunnen leggen. 

De infrastructuur. Natuurlijk kunnen wij ons best vinden in de motie van de PvdA over de A6/A9. Ik heb 

gezegd dat onze Gedeputeerde zijn collega uit Noord-Holland aan de gemaakte afspraken moet houden. 

Deze motie past daar prima bij. 

Ik heb ook met nadruk gewezen op het belang van de korte termijn en ik moet eerlijk zeggen dat het mij 

is tegengevallen dat ik daarop weinig respons heb gekregen. Door enkele mensen is zelfs  gezegd dat 

korte termijn-oplossingen geen oplossingen zijn. In eerste termijn heb ik een aantal voorbeelden 

genoemd waaruit blijkt dat dat wel het geval kan zijn. 

 

Deze ochtend hebben collega Van der Meulen en ondergetekende daarover een gesprek met Rijkswater-

staat gehad - in eerste instantie ging dat gesprek over de Oostvaardersdijk - en ik wil u graag in enkele 

woorden meegeven wat wij hebben besproken. Wij hebben besproken dat de afsluiting van de  

 

Oostvaardersdijk zoveel mogelijk zal worden bekort en de effecten van die afsluiting - daar gaat het ons 

natuurlijk om - voor de verkeersafwikkeling in de komende maanden zullen worden gemeten en op basis 

van de uitkomsten van die metingen zo nodig extra maatregelen zullen worden genomen. Voorts is 

besproken dat het groot onderhoud op de A6 gedurende de afsluiting zal worden beperkt dan wel in een 

periode zal worden uitgevoerd waarin de verkeersdrukte het geringst is. 

Als de noodwet voor het gebruik van vluchtstroken et cetera door de Eerste Kamer zal zijn aangenomen - 

het is aan ons onze collega's in de Eerste Kamer, voorzover dat nog nodig is, van de juistheid van die 
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wet te overtuigen - zal men in samenwerking met Rijkswaterstaat Noord-Holland met de grootste spoed 

aan de slag gaan met de spitsstrook A6 en de verdubbeling van de carpoolstrook op de A6. De 

voorbereidingen van die werkzaamheden zijn al in gang gezet. 

Last but not least: Rijkswaterstaat zal zorgen voor een nog betere communicatie richting onze bevolking. 

Rijkswaterstaat moest onderschrijven dat voor weggebruikers uit Lelystad en noordelijker gelegen 

plaatsen absoluut sprake zal zijn van achteraan de file aansluiten. 

 

De heer Van Daalen: U spreekt over de carpoolstrook op de A6 en de vluchtstroken. Doelt u wellicht op 

de A1? 

 

De heer Maenhout: Nee! 

 

De heer Van Daalen: De A6 heeft geen carpoolstrook. 

 

De heer Maenhout: U zet een stap te snel. Ik had hierover nog één opmerking te maken. 

Wij hebben richting Rijkswaterstaat aangegeven dat, bij een afsluiting van de Oostvaardersdijk, de weg-

capaciteit van drie naar twee rijstroken wordt teruggebracht, als je de Oostvaardersdijk en A6 bij elkaar 

optelt. Waarom leg je die derde niet naast de A6? Er zijn allerlei modelberekeningen gemaakt, maar 

zoiets kan pas aan de orde komen als dat echt noodzakelijk blijkt. Wij zijn deze ochtend niet in staat 

geweest Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat die spitsstrook er nu al bij moet komen.  

De reactie op al onze andere opmerkingen hebben ons echter toch een voldoende tevreden gevoel 

gegeven en wij hebben daardoor ook de overtuiging gekregen dat Rijkswaterstaat zijn uiterste best doet 

en zal doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk zo snel mogelijk lange-

termijnoplossingen te realiseren. 

 

De heer Schaap: Ik wil de heer Maenhout een vraag stellen, mijnheer de voorzitter. 

De heer Maenhout heeft aangegeven het te betreuren dat er zo weinig respons was op zijn opmerkingen 

over mogelijke korte-termijnoplossingen. Ik denk dat de Staten u en de heer Van der Meulen erkentelijk 

moeten zijn dat zij het initiatief hebben genomen de korte-termijnproblematiek bij de bevoegde mensen 

van Rijkswaterstaat aan te kaarten. De portee van de eerste termijn van de Gedeputeerde - een 

partijgenoot van de heer Maenhout, die dit onderwerp niet pas sinds een paar weken in zijn portefeuille 

heeft - was dat hij zo ver vooruitkijkt naar de grote vragen, dat hij kennelijk niet ziet wat heel dichtbij ligt. 

Ik meen dat er veel meer draagvlak is voor het verzoek dan wel de oproep van de heer Maenhout aan de 

Staten de korte-termijnoplossingen naar voren te halen en ten aanzien daarvan actie te ondernemen. De 

heer Maenhout heeft zelfs tussen de eerste en de tweede termijn de daad bij het woord gevoegd. Dat is 

fantastisch snel en ik zeg hem daarvoor nogmaals dank. 

Mijn fractie is met de heer Maenhout van mening dat het bijzonder relevant is dat wij zeer intelligent met 

beperkte middelen mogelijkheden inzetten... 

 

De voorzitter: Ik wil u verzoeken zich in uw interrupties tot het stellen van een vraag te beperken en niet 

complete nieuwe statements af te leggen. 

 

De heer Maenhout: Ik ben blij met de ondersteuning van de heer Schaap. 

 

De heer Schaap: Ik wilde mijn vraag even toelichten. Ik zal nu afronden, mijnheer de voorzitter. In de 

wetenschap dat de Staten dit soort intelligente, korte-termijnoplossingen, die weinig kosten en vooral 

door anderen betaald zullen worden, van harte zullen dragen, wil ik de heer Maenhout vragen wat zijn 

verzoek aan de Gedeputeerde is. 

 

De heer Maenhout: Ik spreek de Gedeputeerde voor verkeer en vervoer zeer regelmatig en bij vele van 

die gesprekken is dit onderwerp aan de orde. Wij doen continu ons best ook op korte termijn oplossingen 

te bewerkstelligen. 

 

 

 

Ik kom nu tot een ander onderwerp, namelijk de magneetzweefbaan. Een aantal fracties heeft gezegd dat 

wij daarmee maar moeten stoppen. Mijn mening is dat wij dit traject in de komende tijd gewoon moeten 

aflopen. Wij hebben daarover afspraken gemaakt en een convenant gesloten en er is ook een prijsvraag 

uitgeschreven. Nadat wij dat traject zullen hebben doorlopen zal blijken of degenen die niet langer ver-

trouwen in dit project hebben gelijk hebben of niet. Ik ben van mening dat wij A hebben gezegd en dus 

ook B moeten zeggen. 

Het ziekenhuis. Na de eerste termijn hebben wij kunnen constateren dat daarover een groot aantal 

moties was ingediend. Daarom hebben wij het initiatief genomen te bezien of wij wellicht tot een 

Statenbrede motie zouden kunnen komen en de motie van de heer Bogerd was daarvoor de meest 
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aangewezen motie. Ik ben er blij om dat het gelukt is gezamenlijk een motie in te dienen. Op deze manier 

kunnen wij richting degenen die dit aangaat een duidelijk geluid laten horen. Als deze motie wordt 

aangenomen, wil ik u verzoeken haar nog vandaag per koerier of per fax naar alle Tweede-Kamerfracties 

en de betrokken bewindslieden te verzenden. 

Tot slot wil ik een opmerking maken over de opleiding trainer of sportbegeleider Echnaton. Inderdaad 

hebben wij daarvan een open-eindverhaal gemaakt. Is het mogelijk dat wij de motie hierover aanvullen 

met de woorden "maximaal €€ 25.000,-?" Deze woorden zouden in plaats moeten komen van de 

woorden "de nodige middelen". Dat is hetzelfde bedrag als de gemeente Almere hiervoor beschikbaar 

stelt. 

Ik wil nu op de moties ingaan. 

Over motie 1 heb ik al iets gezegd. 

Voor wat betreft de motie van het CDA over "De Aanjager" sluiten wij ons bij de reactie van het college 

aan. Hoe zit het met de ontwikkelingsmaatschappij en hoe is het met de inhoud? 

Met betrekking tot de motie over het interne organisatieonderzoek en het hout hakken kan ik mij vinden in 

de opmerking van het college dat wij niet te veel moeten aanpakken, hoewel wij in vorige jaren ook 

hebben gevraagd of het niet mogelijk is meer efficiency in dit huis door te voeren. 

Bij de regiovisie sociale cohesie kan ik mij niet zo veel voorstellen. Daarover moet ik eerst meer 

informatie krijgen, maar ook daarvoor zal extra capaciteit nodig zijn. Moeten wij dat wel doen terwijl wij 

ons voor wat andere zaken betreft afvragen of wij het niet wat kalmer aan moeten doen en het beleid 

moeten uitvoeren in plaats van nieuw beleid maken? 

Suriname en Lely vind ik een mooie vondst, maar ik denk dat de suggestie vriendschapsrelaties met 

nieuwe EU-landen aan te gaan meer rendement zal opleveren. 

Met de motie over het dualisme gaan wij akkoord. 

Ik kom bij de motie over de volkshuisvesting en woonzorg ouderen. Gelet op de vergrijzende 

samenleving gaan wij daarmee eveneens akkoord. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat de heer Maenhout ons het verzoek heeft gedaan motie 2 aan te passen. Ik 

stel voor dat te doen zonder de motie opnieuw te vermenigvuldigen. In het dictum van de motie dienen de 

woorden "de benodigde gelden" door "maximaal €€ 25.000,-" te worden vervangen. Ik verzoek u deze 

aanpassing te willen aantekenen in het exemplaar van de motie dat reeds in uw bezit is. Dat bespaart 

ons veel werk. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Mag ik de heer Maenhout nog een vraag stellen over de door 

zijn fractie ingediende motie 1 over de voortzetting van de kerntakendiscussie? Mijns inziens zijn wij die 

discussie al aan het voeren terwijl in de motie over een doorstart wordt gesproken. Kan de heer 

Maenhout dat toelichten? Volgens mij zijn wij reeds bezig met hetgeen in de motie is verwoord. 

 

De heer Maenhout: Mijnheer de voorzitter. Naar mijn mening hebben wij de takendiscussie gevoerd en 

hebben wij daarover een laatste vergadering gehad vlak voordat de nieuwe Staten werden geïnstalleerd. 

Van die vergadering is een verslag gemaakt dat nog moet worden vastgesteld. In die vergadering is aan-

gegeven dat wij op de ingeslagen weg moeten doorgaan. 

Wij hebben nu veel nieuwe Statenleden en de helft van de nieuwe leden van de Staten weet niets van de 

eerder gevoerde takendiscussie. Daarom lijkt het ons goed dat de Staten uitspreken verder te willen gaan 

op de ingeslagen weg en een ander te willen uitwerken. Dat is de bedoeling van de motie. Als deze motie 

wordt aangenomen, zal de heer Van Amerongen in overleg met de griffier actie ondernemen. Wat mij 

betreft kan dat morgen al gebeuren. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Gisteren ben ik mijn betoog geëindigd met de zin "Delen staat 

tegenover de zwakte van het slechts willen binnenhalen." Bij de uitleg van het college miste ik een enkele 

keer in de toonzetting dat ook het college van die opvatting uitgaat. Ik hoop dat ik dat mis heb. 

Toch wil ik de leden van het college dankzeggen voor hun uitvoerige beantwoording van de gestelde 

vragen. Ik heb het idee dat zij bijna even lang aan het woord zijn geweest als de Staten in eerste termijn. 

Mogelijk kunnen zij met hun zessen nog iets van de Staten leren. 

 

De voorzitter: Ik kan u precies melden hoe lang de leden van het college hebben gesproken: drie kwartier 

korter dan de leden van de Staten. Ik geef echter toe dat dat te lang is. 

 

De heer Leijten: Nogmaals dank voor uw uiteenzetting, mijnheer de voorzitter. 

Omdat wij op een aantal van de door ons in eerste termijn naar voren gebrachte zaken een antwoord 

hebben gemist, zal ik daarop nog even kort terugkomen.  

In eerste termijn heb ik het onder andere gehad over de uitbreiding van de Europese Unie met een aantal 

Oost-Europese staten. Het college heeft de uitbreiding van het aantal collegeleden verantwoord met het 

argument dat het noodzakelijk is actiever buitenshuis op pad te gaan. Ik heb gevraagd of zij ook richting 
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de nieuwe lidstaten acties willen ondernemen, op die vraag hebben wij nog geen antwoord gekregen. 

Hopelijk kunt u daarover in uw tweede termijn iets zeggen. 

In eerste termijn hebben wij de stedelijke problematiek nog eens aan de orde gesteld en u gevraagd of 

het niet goed zou zijn samen met de betrokken gemeenten een eigen samenhangend, stedelijk beleid op 

te stellen. Daaraan heb ik toegevoegd "om van woongemeenschappen leefgemeenschappen te maken". 

Dat sluit aan bij de opmerkingen van de heer Ruifrok, die enkele opmerkingen over het belang van 

sociale cohesie heeft gemaakt. Ik kan mij aansluiten bij hetgeen door het college als het maken van 

slimme koppelingen tussen jeugdbeleid en andere aspecten werd omschreven. Dat aspect van het 

stedelijk beleid zou daarbij kunnen worden meegenomen. Voorts wil ik mij aansluiten bij de motie die de 

ChristenUnie over dit onderwerp heeft ingediend. 

Ik heb echter weinig gevoel bij een regiovisie sociale cohesie. Ik denk dat dat nogal pretentieus is. Het 

opzetten van een eigen stedelijk beleid is iets anders. Omdat het college in zijn eerste termijn niet op de 

daarover door mij gemaakte opmerkingen is ingegaan, wil ik u vragen dat in tweede termijn alsnog te 

doen. 

 

De heer Ruifrok: Het lijkt alsof sprake is van een parallel tussen de visie van de fractie van de heer 

Leijten en de visie van onze fractie op dit punt. De heer Leijten heeft echter de nadruk gelegd op stedelijk 

beleid terwijl ik in eerste termijn heb gezegd dat sociale cohesie iets is dat wij vanuit onze bredere 

verantwoordelijkheden ook voor de ontwikkelingen in de kleine kernen overeind moeten houden. Me 

dunkt dat wij daarover nauwelijks van mening kunnen verschillen. 

 

De heer Leijten: Cohesie speelt inderdaad zowel in grote als in kleine kernen, maar u en ik zijn het er 

naar ik veronderstel wel over eens dat de problematieken qua aard en omvang wezenlijk anders zijn. Wij 

willen eerst de problematieken in de stedelijke gebieden in kaart brengen en bezien of wij bij het 

verlichten daarvan een rol kunnen spelen. 

Sprekend over het IOP heb ik de vraag gesteld of onze informatie over de achterstanden met betrekking 

tot de voorzieningen nog wel actueel is. Wij hebben een en ander in het verleden een aantal malen in 

kaart gebracht en hierover is met betrekking tot het "neen, tenzij" wederom nadrukkelijk gesproken. Ik 

denk dat het goed is dat het college zich nog eens buigt over de vraag welke de wezenlijke elementen 

zijn waarbij het "nee, tenzij" aan de orde kan komen. 

Vanmorgen hoorde ik via de radio dat mijn fractie het oneens zou zijn met het feit dat mevrouw 

Bouwmeester naar Parijs gaat. Dat heb ik echter niet gezegd. Als een delegatie naar Parijs gaat om ont-

wikkelingen te beschouwen die mogelijk een relatie kunnen hebben met toekomstige ontwikkelingen in 

Almere zijn wij van mening dat mevrouw Bouwmeester daarvan deel moet uitmaken. Daarover 

verschillen wij niet van opvatting. 

 

De heer Bogerd: Ik begrijp de opmerking van de heer Leijten niet. Hij doet alsof wij in de radioraad zitten. 

 

De heer Leijten: Dat kan zo zijn, maar mevrouw Bouwmeester, die ook naar de radio luistert, zou zich 

kunnen afvragen of wij dat nu wel of niet hebben gezegd. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Wat de heer Leijten zegt klopt. Wat op de radio 

werd gesteld heeft hij niet gezegd. 

 

De heer Leijten: Toen ik hierover gisteren een opmerking maakte zag ik de heer Maenhout gniffelen. Hij 

dacht natuurlijk "Zij mogen niet mee, dus hij wordt kritischer". 

 

De heer Maenhout: Nee, ik dacht aan de keer dat wij samen in Brussel waren. Toen hebben wij niet 

alleen gewerkt! 

 

De heer Leijten: Dat klopt. Ik hoop dat mevrouw Bouwmeester en de andere leden van die delegatie niet 

alleen een heel leerzame, maar ook een heel leuke reis zullen hebben. Wat niet kan is dat een bezoek 

aan Eurodisney op kosten van de gemeenschap onderdeel van de reis uitmaakt. Dat wil ik u meegeven.  

 

Een bezoek aan Eurodisney kan alleen facultatief zijn en de kosten daarvan moeten voor rekening van 

de deelnemers komen. 

Ik heb nog eens gevraagd wat de bestuurlijke coördinatie IOP inhoudt en ik moet eerlijk zeggen dat het 

antwoord op die vraag mij niet aanstaat. Dat was namelijk een antwoord in de geest van "dat gaat de 

Staten niets aan, dat regelen wij zelf". Ik weet dat u de taakverdeling zelf regelt, maar u hebt wel een 

informatieplicht jegens de Staten. Ik wijs u erop dat ik niet kan leven met het antwoord dat u gisteren op 

de desbetreffende vraag hebt gegeven. Ik kan mij voorstellen dat u zegt daarop nu niet nader te kunnen 

ingaan, maar het kan niet zo zijn dat wordt volstaan met het antwoord dat het ons niet aangaat. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat heb ik niet gezegd. 
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De heer Leijten: Ik kom bij het onderwerp economie, waarover ik een paar opmerkingen wil maken. De 

VVD stelde dat wij moeten voorkomen dat met betrekking tot ons Europees Programma sprake is van 

onderuitputting. Aan de orde is ook het voornemen van het college de holding met 

participatiemaatschappijen en "De Aanjager" tot een ontwikkelingsmaatschappij uit te bouwen. Dat is 

belangrijk, dat zijn zaken waarin een verband zit. Het is een gegeven dat bij "De Aanjager", die op dit 

moment de kwartiermakersfunctie aan het afronden is, het werkkapitaal opraakt en geconstateerd is dat 

er in deze provincie wel ideeën zijn, maar die ideeën niet tot projecten leiden. Lang niet al die ideeën 

zullen tot projecten leiden, maar "De Aanjager" mist de benodigde financiële middelen om daaraan iets te 

kunnen doen. 

Ik wil mij aansluiten bij hetgeen door andere fracties met betrekking tot impulsen op het gebied van eco-

nomische ontwikkeling naar voren is gebracht. In dat verband hebben wij onze motie ingediend. 

Overigens wil ik de dekking van de motie veranderen. Ik heb de dekking nu gevonden in de €€ 180.000,- 

die overblijft in de financiële paragraaf van het werkprogramma. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik heb het u ook bijzonder gemakkelijk gemaakt! 

 

De heer Leijten: Ik kom bij de infrastructuur. Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de inzet van 

de VVD-fractie met betrekking tot de korte-termijnoplossingen. In onze eerste termijn zijn wij daarop niet 

zo nadrukkelijk ingegaan als de VVD-fractie, maar dat wil niet zeggen dat wij niet ook van mening zijn dat 

wij de kansen die er zijn moeten benutten. 

Ik vind het prachtig dat de heren Maenhout en Van der Meulen vanmorgen een overleg met 

Rijkswaterstaat hebben gehad en ontkom niet aan de constatering dat zij bij dat gesprek kennelijk meer 

hebben weten binnen te brengen dan het college in een jaar tijd, maar misschien is het niet eerlijk dat te 

zeggen. Ik ben ook van mening dat wij volledig op de aangedragen korte-termijnoplossingen moeten 

inzetten. De lange termijn is een zaak van vele jaren. Wat wij op korte termijn kunnen binnenhalen 

moeten wij binnenhalen. Markant vind ik het dat GroenLinks dat standpunt nu ineens ondersteunt. Wij 

halen in één keer een aantal resultaten binnen. 

Wij steunen de motie van de PvdA over de A6/A9. Overigens wil ik benadrukken dat wat ons betreft het 

rijk aan zet is. Het college is daarop niet ingegaan. Voor ons is dat een harde voorwaarde in het kader 

van het "nee, tenzij" en onze medewerking aan de verdere ontwikkeling van Almere. In dat verband dient 

het rijk de provincie Noord-Holland een aanwijzing te geven voor dit probleem. De Gedeputeerde moet 

zich daarvoor hard gaan maken. Ik vind het jammer dat u de taak van het rijk op het gebied van deze 

problematiek onderbelicht hebt gelaten. 

Voorts nog een opmerking over de N23. Ik ben het met de Gedeputeerde eens dat een en ander in 

financiële zin ver van ons vandaan ligt, maar nu u met het nieuwe college alle gemeenten aan het 

bezoeken bent zou ik u willen vragen wat u let dit onderwerp in de betrokken gemeenten naar voren te 

brengen. 

De heer Greiner noemde het schema dat u in verband met de externe oriëntatie voor ogen hebt. In dat 

verband zult u ook in Overijssel komen en ik wil u verzoeken dat onderwerp ook daar nog eens aan de 

orde te stellen. 

 

De heer Van der Meulen: Mag ik aannemen dat de huidige ontwikkeling met betrekking tot de N23 

Lelystad/Dronten daardoor niet vertraagd behoeft te worden? 

 

De heer Leijten: In geen enkele mate. Naar mijn opvatting zitten wij in dat opzicht volstrekt op één lijn. 

Ik kom bij het ziekenhuis. Laat ik beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de nieuwe 

Gedeputeerde, de heer Bos, die het hoofdpijndossier van zijn voorganger heeft moeten overnemen. De 

heer Bos is in dat verband niet in een benijdenswaardige positie terecht gekomen. Ik heb het gevoelen 

dat hij zijn bemiddelende rol voortvarend heeft opgepakt en het spreekt mij aan dat hij aanstaande 

maandag met de wethouders om de tafel zal zitten.  

 

 

 

Het is inderdaad van groot belang dat sprake blijft van een eenheid met betrekking tot de zienswijze over 

het ziekenhuis en van belang is ook dat wij voor wat dit onderwerp betreft niet rollebollend over straat 

gaan. Ik deel de opvatting van de heer Bos daarover. De beeldvorming van het ziekenhuis is zeker voor 

de korte termijn in het geding. 

De heer Bos heeft de rol van de provincie als gebiedsregisseur onzes inziens goed opgepakt. Zijn 

bemiddelende rol dient ook richting het rijk te gaan. In de nieuwe motie is dat goed verwoord. De heer 

Bos dient hierover op korte termijn te overleggen met de Ministeries - de ambtenaren vervullen op dit 

gebied een belangrijke rol - en de Vaste Kamercommissie en zal eveneens snel een bezoek moeten 

brengen aan de nieuwe Minister. Graag had ik "een passende bijdrage" concreet gemaakt. Dat zeg ik u 
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maar. Daarover bestaat met name in het noordelijk deel een verschil van opvatting. In het verleden zijn 

getallen genoemd en nu wordt ineens over een "passende bijdrage" gesproken. 

Ik wil in dit verband ook zeggen dat de Bedrijfskring Noordelijk Flevoland op dit moment met een actie 

onder haar leden bezig is met als doel financiële middelen voor het overbruggen van deze fase te 

vergaren. Het is de vraag of dat iets uithaalt, maar dit is wel een signaal dat sprake is van een grote 

maatschappelijke betrokkenheid voor wat dit onderwerp betreft. Nogmaals, ik had nu liever helderheid 

over het bedrag gegeven, maar het bedrag kan uiteindelijk ook hoger uitkomen dan €€ 1 miljoen . 

Daaraan houd ik mij maar vast. Ik had hierover een andere motie in gedachten, maar ik zal die motie niet 

indienen en de oude motie trek ik in. 

Voor wat betreft de ZorgGebruikersBundeling hebt u gelijk. Dat houdt echter niet in dat de problemen zijn 

opgelost. Daarop bent u niet ingegaan. Dat hoeft van mij ook niet. Ik wil echter wel benadrukken dat wij 

ons zorgen maken over het goed functioneren van de ZorgGebruikersBundeling. 

De PvdA heeft een aantal opmerkingen gemaakt over het grondbeleid die ik graag wil steunen. Ik denk 

dat andere provincies in het kader van het grondbeleid meer beleid hebben ontwikkeld dan wij. Wij 

hebben dat onderwerp al jaren op de agenda staan, maar hebben daarover nog nooit concrete afspraken 

gemaakt. Ook ik vind dat de tijd rijp is dat wij daarover als provincie een oordeel geven en daarvoor 

mogelijk ook een instrument in het leven roepen. 

 

De heer Ruifrok: Mocht het college daarmee zelf niet komen, dan kunnen wij één van de eerstvolgende 

commissievergaderingen benutten om dit punt te agenderen. 

 

De heer Leijten: Dat is akkoord, ik stel voor hierop later terug te komen. 

Het financiële beleidskader. Ik ben er blij om dat de collegeleden hebben afgesproken per persoon 

€€ 100.000,- aan bezuinigingen te zullen realiseren. In dat licht bezien hadden wij beter nog meer 

Gedeputeerden kunnen benoemen, dan zou het te bezuinigen bedrag nog groter zijn geweest. 

 

De heer Goossens: De leden van het college verdienen zichzelf op deze manier terug. 

 

De heer Leijten: Ze kosten meer dan €€ 100.000,-. Deze opmerking kwam min of meer tussen neus en 

lippen door naar voren, mijnheer de voorzitter. Ik vraag mij af of hierover al iets valt te melden. Hebben 

de leden van het college daarbij een agenda op het oog en zullen zij de Staten over het verloop van een 

en ander berichten? Bij de discussies over het collegeprogramma en de financiële paragraaf is zoals 

gezegd een bedrag van €€ 180.000,- overgebleven. Wij hebben daarvan kennisgenomen en daarvan al 

een deel uitgegeven. 

Richting de heer Ruifrok wil ik benadrukken dat voor ons het uitgangspunt blijft dat wij de burgers geen 

lastenverzwaring wensen op te leggen voordat wij al onze eigen mogelijkheden hebben benut om ruimte 

te creëren teneinde de begroting in de komende jaren sluitend te kunnen houden. Ik deel de opvattingen 

van de VVD daarover, die de heer Maenhout zoëven nadrukkelijk naar voren heeft gebracht, en denk dat 

het goed is dat u ook onze opvatting hierover kent. 

In de richting van de PvdA wil ik opmerken dat haar passage over de reserves mij, in het geval zich een 

ernstige situatie voordoet, wel aanspreekt. In de eerste vijftien jaar van ons bestaan hebben wij nogal wat 

reserves gekweekt en wij behoeven geen bank te zijn, dat moeten wij zelfs niet willen. Wij zijn van 

mening dat deze middelen op enig moment ook een functie kunnen hebben in het kader van de 

begroting. 

De takendiscussie. De VVD heeft daarover een motie ingediend, die wij van harte steunen. Wij zijn er blij 

om dat de VVD heeft gezegd die discussie te willen trekken. In de vorige Statenperiode heeft de VVD dat 

op een prima wijze gedaan en ik heb daarmee dan ook geen enkele moeite. Omdat ik gisteren in tijdnood 

raakte, heb ik in mijn eerste termijn niet kunnen uitspreken dat het ons erom gaat te bepalen welke taken 

tot ons echte, ons formele takenpakket behoren en welke taken wij op basis van eigen keuze willen 

uitvoeren. Het is niet onze bedoeling dat wij die taken schrappen, het gaat ons om de bewustwording 

daarvan. Dat is één. 

Ten tweede moet de vraag aan de orde komen wat het afdoeningsniveau is. Kan dat anders? Daar 

kunnen wij natuurlijk ook naar kijken. Ik denk dan met name aan de kwalitatieve en kwantitatieve omvang 

daarvan.  

 

 

In dat licht bezien kunnen wij best over een aantal producten discussiëren en de uitkomst van die 

discussie zou een effect kunnen hebben op de omvang van onze organisatie. Gisteren ben ik daarop ook 

ingegaan. Onze organisatie is in de laatste tien jaar hard gegroeid en die groei kan niet blijven doorgaan. 

Daarvan zijn wij allemaal overtuigd. Dat betekent dat wij onszelf beperkingen dienen op te leggen voor 

wat betreft het belasten van de organisatie. 

Anderzijds vraag ik mij wel eens af of de organisatie een aantal zaken niet te breed oppakt. De vorige 

week kreeg ik bijvoorbeeld vijf of zes rapporten over toekomstgerichtheid I&A thuisbezorgd. Ik vraag mij 
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af wie al die rapporten leest en of het wel nodig is dat deze problematiek zo omvangrijk in beeld wordt 

gebracht. Misschien kan de Gedeputeerde daarover zo dadelijk iets zeggen. 

Over motie 1 heb ik het al gehad. 

Met betrekking tot motie 2 vraag ik mij af of geen sprake zal zijn van precedentwerking bij andere 

scholen, die ook een dergelijke aanvraag doen. Wellicht kan het college daarop ingaan. Het idee vinden 

wij wel de moeite waard. 

Met motie 3 zijn wij het eens. 

In motie 4 is het verzoek gewijzigd. Ik zal u de gewijzigde motie zo dadelijk overhandigen. 

Motie 5 is ingetrokken. 

Motie 6 lijkt ons op dit moment overbodig. Ik ga ervan uit dat wij het inhoudelijk allemaal eens zijn met het 

daarin gestelde. Mijns inziens heeft het geen zin daarover bij elke begrotingsbehandeling een motie te 

aanvaarden. 

Bij het gestelde in motie 7 kan ik mij zoals gezegd weinig voorstellen. 

Motie 8 vinden wij een sympathieke motie. In deze motie is sprake van een onderzoek en wij verbinden 

ons dus nog tot niets. Van ons mag hiernaar best onderzoek worden gedaan. 

De moties 9, 10 en 11 zijn ingetrokken. 

Wij vragen ons af of motie 12 van de SGP wel nodig is. Wij zouden hierover graag nog een nadere uitleg  

van de heer Bogerd willen hebben en hetzelfde geldt voor motie 13, die ons op dit moment overbodig lijkt. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat motie 4 is gewijzigd. Wij zullen deze motie vermenigvuldigen. Kunt u aan-

geven wat u precies in de motie hebt gewijzigd? 

 

De heer Leijten: Ik heb mijn exemplaar van de motie al weggegeven, mijnheer de voorzitter. In de eerste 

versie van de motie heb ik een verband gelegd met de economische gebiedspromotie. Dat heb ik gedaan 

omdat daarop in het kader van de ”oud voor nieuw”-operatie voor de begroting 2004 was gekort. In de 

richting van de heer Dijksma: die getallen waren wel goed! Ik zou daartegen zijn geweest. In de motie 

heb ik verwoord dat ik de korting accepteer en in plaats daarvan een ander bedrag voor "De Aanjager" 

beschikbaar wil zien gesteld. Ik spreek nu alleen over een bedrag van €€ 50.000,- voor "De Aanjager", te 

dekken uit de €€ 180.000,- die uit het collegeprogramma overblijft. 

 

De heer Van Daalen: Mijnheer de voorzitter. Ik wil eerst kort op het begrip "dualisme" ingaan. Het vorig 

jaar heb ik dat aan het begin van mijn tweede termijn ook gedaan. 

Rondkijkend heb ik mij de vraag gesteld of de manier waarop wij de algemene beschouwingen nu behan-

delen een verbetering is ten opzichte van de manier waarop wij dat in het verleden deden. In onze 

bijdrage hebben wij andere fracties heel doelbewust een aantal vragen gesteld en het heeft mij deugd 

gedaan te kunnen vaststellen dat de PvdA op een aantal van die vragen is ingegaan. Tot mijn verdriet 

moet ik echter constateren dat de woordvoerders namens de andere fracties dat niet of nauwelijks 

hebben gedaan. Ik vind het jammer dat daarover geen discussie is ontstaan. 

In deze dagen is toch weer voornamelijk tussen het college en de Staten gediscussieerd terwijl wij nu met 

het kaderstellende deel bezig zijn. Wij zijn nu alleen ideeën voor de begroting 2004 aan het neerzetten en 

ik ben van mening dat wij daarover juist met elkaar en wat minder met het college in discussie zouden 

moeten gaan. Eén van mijn fractieleden vroeg mij gisteren of ik de voorzitter van de Staten niet kon 

vragen de leden van het college op de publieke tribune te zetten, zodat zij in dit debat geen rol kunnen 

spelen. Dat vond ik te ver gaan, maar misschien hadden de leden van het college dat wel graag gedaan. 

Voor hen is dat een stuk rustiger, dan behoeven zij geen antwoorden op de door ons gestelde vragen te 

bedenken. 

 

De heer Bogerd: Ik stel vast dat dat fractielid vandaag thuis is gebleven. 

 

De heer Van Daalen: Ik zal u geruststellen: dat is niet de reden waarom hij thuis is gebleven. 

Ik vind het jammer dat wij dat cultuurpatroon nog niet hebben weten te doorbreken en... 

 

De heer Van der Meulen: Wellicht is de heer Van Daalen te voorbarig. Volgens mij zijn wij op dit moment 

aan het debatteren. De heer Van Daalen maakt nu al het rapport op over deze twee dagen. Zo ver ben ik 

nog niet. 

 

De heer Van Daalen: Wij zijn bijna aan het einde van deze twee dagen. Misschien kunnen wij hierover 

een gesprek hebben. 

Wellicht is het mogelijk deze vergadering anders op te zetten. Wij zeggen altijd dat wij eerst met de 

cultuur en dan met de structuur moeten beginnen, maar soms kan de cultuur worden geholpen door de 

structuur te veranderen. Dat kan tot een positieve wending leiden. Voorstellen daarvoor kunnen wij 

misschien in het presidium met elkaar bespreken. 

Mevrouw Bouwmeester is ingegaan op de door ons over de geluidhinder gestelde vraag. Ik heb het 

Omgevingsplan erop na geslagen en ben tot de volgende conclusie gekomen. Ik citeer: "De gewenste 
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milieukwaliteit met betrekking tot geluidhinder wordt beschreven en voor zo ver deze valt binnen de 

provinciale bevoegdheden gebeurt dat. In stiltegebieden moet de geluidbelasting ten gevolge van 

geluidsbronnen in de omgeving overal lager zijn dan de milieukwaliteiteis van 35 dBa." Dat is, iets 

ingekort, wat in het Omgevingsplan staat. In het Omgevingsplan staat dus "wordt beschreven". 

Op dat moment werd ook iets actueels genoemd en toen wij het Omgevingsplan maakten werd gecon-

stateerd: "Flevoland is nog steeds een relatief stille provincie. Eind 1998 heeft een onderzoek plaats-

gevonden in één van de stiltegebieden, het Horsterwold. Gemeten is in het centrum van het gebied 

teneinde een indruk te krijgen en de voorlopige conclusie is dat geen overschrijding van de richtwaarde 

van 35 dBa plaatsvindt." Daarna hebben wij niets meer gehoord. Vijf jaar later is Zeewolde behoorlijk 

gegroeid en is daar bijvoorbeeld een transportcentrum gevestigd. Er is daar nogal wat veranderd, maar er 

is geen beleid beschreven en wij krijgen nauwelijks rapportages op dit gebied. Onze conclusie is dat het, 

omdat de provincie sterk in ontwikkeling is, verstandig zou zijn op korte termijn beleid te ontwikkelen. Eén 

van de punten die daarbij een rol spelen is dat gezegd wordt dat de provincie zich niet druk maakt over 

geluidhinder die door luchtverkeer wordt veroorzaakt. Dat lijkt mij te boud gesteld, maar zo staat het wel 

in het Omgevingsprogramma. Misschien moeten wij daar ook eens naar kijken. Wij kunnen immers wel 

iets zeggen over bijvoorbeeld de aanvliegroutes op de Luchthaven Lelystad. 

Op onze opmerkingen over de sociale cohesie hebben wij van de andere partijen en van de 

Gedeputeerde diverse reacties gekregen. De Gedeputeerde heeft ons uitgenodigd duidelijk te maken wat 

wij nu eigenlijk met het topic "sociale cohesie" bedoelen. Anderen hebben dat ook gedaan. Feitelijk haken 

wij hiermee in op het Omgevingsplan, waarin op bladzijde 52 staat dat het provinciaal beleid is gericht op 

het bevorderen van de deelname van de inwoners van Flevoland aan de samenleving, op het 

verminderen van achterstanden van bepaalde groepen en op het vergroten van de maatschappelijke 

samenhang. Die terminologie is voor ons de basis onder onze vraag om tot een "regiovisie sociale 

cohesie" te komen. Ik heb begrepen dat het begrip "regiovisie" bij velen heel zwaar overkomt. De 

Gedeputeerde heeft dat ook aangegeven. Als het in de oren van de andere fracties beter klinkt, is het 

misschien het beter het woord "regiovisie" door het woord "beleidskader" te vervangen. Het gaat ons 

erom dat zaken  worden beschreven en afspraken worden gemaakt over de leefomgeving. Hoe kunnen 

wij de leefomgeving op een beter niveau krijgen? Het is duidelijk dat daarvoor veel aandacht wordt 

gevraagd, niet alleen in de steden Lelystad en Almere. Een deel van die problematiek - anders 

vormgegeven en wat kleiner van omvang - komen wij ook tegen in Dronten, Emmeloord en zelfs in 

Zeewolde. Vandaar ons verzoek daarop een beleid te ontwikkelen. In de richting van de VVD wil ik 

benadrukken dat het niet om nieuw beleid gaat. Dit is iets wat wij onszelf in het kader van het 

Omgevingsplan hebben voorgenomen. Wij stellen dus niet voor iets nieuws te gaan doen terwijl er nog zo 

veel andere dingen zijn die moeten worden gedaan. Ik hoop dat deze toelichting tot gunstiger reacties op 

onze motie zal leiden en ben heel benieuwd hoe de Gedeputeerde hierop reageert. 

Kunst en cultuur. Gisteren heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat wij in dit kader wel degelijk een rol 

voor kunst en cultuur zien weggelegd, maar kijkend naar de kunstparagraaf van mening zijn dat 

grootschalige kunstprojecten - projecten waarin wij zo'n €€ 300.000,- stoppen - niet in dat kader passen. 

Grootschalige manifestaties hebben niets te maken met de leefomgeving in dorpen en wijken. Wij zullen 

het geld anders moeten inzetten. 

Ik kom bij onze motie over het begrip "ontbureaucratisering". Eerst dacht ik dat het erg goed ging. Elke 

fractie besteedde namelijk aandacht aan het feit dat er te veel regelgeving zou kunnen zijn. Overigens 

doen wij dat - dat geef ik de heer Maenhout toe - elk jaar en neemt de VVD in dit opzicht meestal het 

voortouw. De heer Maenhout was ook dit jaar de eerste die hierover begon. Nu ligt er een motie - mijns 

inziens is het de eerste keer dat hierover een motie is opgesteld - met het verzoek daaraan iets te doen. 

Ik heb er begrip voor dat het college zegt dat daarmee veel capaciteit is gemoeid en het dus niet veel met 

deze motie kan doen, maar het is natuurlijk de vraag of de Staten daarover niet een andere mening 

zouden moeten hebben. Wij merken dat de burgers die gebruikmaken van de diensten die dit huis te 

bieden heeft regelmatig klachten hebben. Sprekend over integraal management zou je kunnen zeggen 

dat je, als je dit uitvoert, een uitstekend hulpmiddel hebt om integraal management verder te kunnen 

ondersteunen. 

 

De heer Leijten: Ik wil u erop wijzen dat gisteren een motie aan de orde is gesteld die erop is gericht 

minder regelgeving toe te passen op het gebied van de ecologische hoofdstructuur. Volgens mij hebt u 

daartegen gestemd. 

 

De heer Van Daalen: Die motie mag u niet met deze motie vergelijken. Als je gaat zoeken op het woord 

"minder regelgeving" komen wij waarschijnlijk nog meer moties tegen, maar dat zijn moties van een heel 

andere orde. Van uw motie heb ik de indruk overgehouden dat u wilt toestaan dat meer mensen in de 

groene ruimte gaan wonen. 

 

De heer Leijten: Ik zit met een probleem. Hoe wegen wij het resultaat van het verzoek dat u bij het 

college wilt neerleggen? 
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De heer Maenhout: De heer Leijten roept natuurlijk ook een reactie van de VVD op. De heer Leijten heeft 

helemaal gelijk als hij zegt dat wij jaar in jaar uit tegen het college hebben gezegd dat het goed naar de 

organisatie moet kijken en ervoor moet zorgen dat het werk met een minimum-aantal mensen wordt 

gedaan. Dat is een helder verhaal. Op dit moment hebben wij een organisatie-ontwikkelingstraject 

lopen... 

 

De heer Van Daalen: Ik heb gisteren begrepen dat dat traject volledig is afgerond. De Gedeputeerde 

heeft dat twee keer gezegd. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Het organisatie-ontwikkelingstraject is afgelopen, maar de 

implementatie ervan wordt in het integraal managementtraject meegenomen. 

 

De heer Maenhout: Ik mag hopen dat daar effecten uit komen. 

De Staten zullen bekijken welke taken zij belangrijk vinden en welke niet. Hoe sympathiek het ook is te 

zeggen dat dor hout moet worden gehakt - dat moet continu gebeuren en gebeurt waarschijnlijk ook 

continu -, ik denk dat wij deze organisatie niet in één keer te veel moeten belasten. 

 

De heer Goossens: Mijnheer de voorzitter. Ik stel vast dat de gedachte dat wij in het kader van de kern-

takendiscussie gaan bekijken welke taken wezenlijk zijn voor onze provincie breed door de Staten wordt 

gedragen. De heer Leijten heeft zojuist gezegd dat wij moeten nagaan welke taken wij verplicht moeten 

uitvoeren, welke taken wij facultatief uitvoeren en op welke manier wij die taken uitvoeren. Dit soort zaken 

zijn daarvan eerder het gevolg, een afgeleide. Ik denk niet dat wij dat als uitgangspunt voor die discussie 

moeten nemen. 

 

De heer Van Daalen: Daarbij zet ik een vraagteken. Taken worden vaak door meerdere afdelingen uit-

gevoerd. Ik veronderstel dat het voorkomt dat afdelingen daarmee verschillend omgaan, andere wijzen 

van werken hanteren en verschillende regels naar buiten implementeren. 

 

De heer Goossens: Gisteren hebt u in uw bijdrage over een absolute personeelsstop gesproken. Dat kan 

toch alleen maar een afgeleide zijn van de takendiscussie? Dat is toch iets wat daaruit volgt? Het 

uitgangspunt van die discussie kan niet een personeelsstop of een vermindering van personeel zijn en 

het daaraan aanpassen van je activiteiten. Wij moeten eerst bekijken wat wij inhoudelijk willen doen en 

vervolgens kunnen wij bezien welke middelen wij daar tegenover zetten. 

 

De heer Van Daalen: Dat klopt. Vandaar dat ik gisteren in mijn eerste bijdrage de redenering heb 

neergezet dat wij de takendiscussie moeten afmaken en vervolgens moeten bekijken of wij in regeltjes 

kunnen rationaliseren. Het gevolg daarvan kan zijn dat wij geen extra personeel nodig hebben. Dat was 

mijn stelling. 

 

De heer Goossens: Dat neemt u op voorhand aan. 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben vervolgens gezegd dat er wat ons betreft het volgend jaar geen mensen 

bij komen in dit huis. 

 

De heer Goossens: Dat betekent dat voor u al duidelijk is waartoe de takendiscussie zal moeten leiden. 

Die discussie is dus al op voorhand verhypothekeerd. 

 

De heer Van Daalen: Uw interpretatie is juist. Het is onze doelstelling het aantal taken dat door de 

provincie wordt uitgevoerd terug te dringen. 

 

De heer Goossens: Voor onze fractie geldt dat wij eerst de discussie over de kwaliteit willen voeren. De 

heer Leijten heeft het zojuist duidelijk verwoord: wat moeten wij, wat kunnen wij en wat willen wij? 

Vervolgens kunnen wij maatwerk leveren en bepalen welke middelen wij willen inzetten. 

 

 

 

De heer Van Daalen: In mijn beleving is de discussie over kwaliteit voor een deel al in de vorige Staten-

periode gevoerd. Daarover moeten wij nog een rapportage krijgen. Wij hebben een middag bij elkaar 

gezeten en een aantal van die zaken doorgeakkerd. Het is jammer dat dat rapport nu niet op tafel ligt. Ik 

heb begrepen dat het onderweg is. Ik zou graag willen dat wij op basis daarvan verdergaan en niet 

opnieuw beginnen. Dat zou zonde van de tijd zijn. Naar mijn mening heeft de heer Maenhout dat zoëven 

ook bepleit. Er ligt al het nodige, een en ander is indertijd onder leiding van de heer Kramer opgezet. 

Laten wij daarvan voortvarend... 
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De heer Goossens: Aan dat traject zijn nog geen conclusies verbonden. Het moet nog worden afgerond. 

 

De heer Van Daalen: Er zijn wel degelijk richtinggevende uitspraken gedaan, maar het klopt dat nog geen 

conclusies zijn getrokken. 

 

De voorzitter: Als ik het goed heb begrepen zijn zelfs nog geen richtinggevende uitspraken gedaan. Ik 

spreek nu als voorzitter van de Staten. Wij hebben destijds geconstateerd dat de richtinggevende 

conclusies door de nieuwe Staten moeten worden getrokken. 

 

De heer Goossens: Precies, mijnheer de voorzitter. Wij hebben in de vorige Statenperiode een 

experimenteel traject doorlopen. Het was een oefenexercitie zonder formele status, het begin van de 

discussie, hoe waardevol ook. 

Op voorhand is gezegd dat sprake zou zijn van een bepaalde mate van vrijblijvendheid. Wij hebben ge-

oefend en bekeken hoe die discussie zou kunnen worden gevoerd. Het is niet goed als daaraan in retro-

perspectief een formele status wordt gehangen. Als wij zouden hebben geweten dat dat de status van dat 

overleg was, zou onze fractie een andere inzet hebben gepleegd. 

 

De voorzitter: Bij mijn weten hebben wij op 6 maart met elkaar afgesproken dat de nieuwe Staten met 

behulp van de door de oude Staten ontwikkelde methodiek, waarmee een proefronde is gedaan om te 

kunnen beoordelen of die methodiek werkt, hun conclusies moeten trekken. Als voorzitter van de Staten 

heb ik de motie van de VVD geïnterpreteerd als de bevestiging van het feit dat de nieuwe Staten dat 

zullen doen. 

 

De heer Van Daalen: Akkoord, mijnheer de voorzitter. 

Ik kom bij de onderwerpen verkeer en vervoer. De door de VVD ondernomen actie heeft in anderhalve 

dag inderdaad tot veel meer resultaten geleid dan het college in één jaar heeft weten te boeken. De heer 

Leijten heeft daarop ook gewezen. De heer Maenhout heeft gisteren uitvoerig de vraag aan de orde 

gesteld of niet een aantal oplossingen voor de korte termijn kan worden bedacht. Het is niet de eerste 

keer dat die vraag in de Staten aan de orde komt. Wij spreken daarover al een aantal jaren en komen niet 

verder. Dit is een praktisch voorbeeld van hoe wij verder kunnen komen en het is de vraag of er niet meer 

mogelijkheden zijn. 

In de bijdrage van de heer Maenhout is het mij opgevallen dat hij vooral heeft gesproken over de capaci-

teitsverhoging van de A6, terwijl gisteren werd aangegeven dat daar al een keer een capaciteitsverhoging 

heeft plaatsgevonden met als resultaat dat de A6 niet langer een bottleneck is en de A1 de bottleneck is 

geworden. Vandaar de zoëven door mij gestelde vraag. In welke richting werken wij? 

 

De heer Maenhout: U hebt mij niet goed begrepen. Toen ik gisteren over de A6 sprak, had ik het over de 

richting A1/Almere, dus over het stuk van de A6 naar Flevoland toe. Vandaag heb ik het gehad over de 

A6 van Flevoland af, naar Amsterdam toe. Daar zit op dit moment het grootste knelpunt. 

 

De heer Van Daalen: Het knelpunt zit niet op de A6, maar op de A1. 

 

De heer Maenhout: Op de A6 en op de A1. 

 

De heer Van Daalen: Ik denk dat de A6 niet weg kan omdat de A1 niet doorloopt. 

 

De voorzitter: Ik wil u voorstellen dit debat in de commissie voort te zetten. 

 

De heer Van Daalen: Dat ben ik met u eens, mijnheer de voorzitter. 

Ter ondersteuning van hetgeen door de heer Maenhout is aangegeven wil ik naar voren brengen dat er in 

deze Staten wel degelijk veel behoefte is aan het zoeken naar korte-termijnoplossingen en ik zou het 

college willen uitdagen dat te doen. De lange termijn komt vanzelf wel, daarmee zijn ook anderen druk 

bezig. 

 

 

 

Ik kom bij de moties. 

Van de motie van de PvdA over de A6 en de A9 zijn wij geen voorstanders. Dat komt doordat er drie 

opties liggen. De Gedeputeerde heeft dat gisteren aangegeven. De partner in deze gesprekken die er het 

meeste aan kan doen is de provincie Noord-Holland en als Noord-Holland een voorkeur heeft voor één 

van de andere opties, die ook tot het gewenste resultaat kan leiden, geven wij er de voorkeur aan 

daarmee mee te gaan en Noord-Holland niet tegen te werken. Dat zal alleen maar tot een lange 

discussie leiden en wij weten niet of wij het door ons gewenste resultaat dan zullen behalen. Dat is onze 

insteek om niet voor deze motie te stemmen. 
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De heer Goossens: Vindt u het begrijpelijk en gepast dat een collega-provinciebestuur gemaakte 

afspraken naast zich neerlegt en zegt die afspraken niet te willen nakomen omdat dat niet uitkomt? 

 

De heer Van Daalen: Ik denk dat dat kan voorkomen en stel mij voor dat Noord-Holland daarvoor een 

goede uitleg kan geven. Ik matig mij geen mening aan over de beleidsvorming in de provincie Noord-

Holland. Ik kan mij voorstellen dat er redenen zijn die Noord-Holland ertoe brengen deze kant uit te gaan. 

 

De heer Goossens: Bent u niet met ons teleurgesteld over het feit dat de gemaakte afspraken eenzijdig 

worden gecancelled? Ik ken u als iemand die staat voor de betrouwbaarheid van de overheid. 

 

De heer Van Daalen: Ik ga ervan uit dat wij in een traject zitten waarin wij met elkaar uitwegen aan het 

verkennen zijn en de partners de vrijheid hebben een bepaalde richting te kiezen. Daarover moeten wij 

met elkaar praten. Ik heb begrepen dat de gesprekken daarover nog niet zijn afgerond. Daarom wil ik nu 

niet zeggen dat ik diep teleurgesteld ben over de houding van de provincie Noord-Holland. Naar mijn 

mening hebben wij Noord-Holland keihard nodig om ons probleem op te lossen. Ik wil mij niet te snel 

teleurgesteld tonen over het standpunt van een andere provincie daarover. 

 

De heer Van de Meulen: Mag ik vanaf deze kant een poging wagen, mijnheer de voorzitter? 

De heer Van Daalen stond achter alle drie de opties die bij dat overleg een rol spelen, inclusief de door-

trekking A6/A9, die in het nieuwe collegeprogramma van Noord-Holland is doorgehaald. 

 

De heer Van Daalen: U weet dat wij daarvan niet de warmste voorstanders waren.  

 

De heer Van der Meulen: Ik heb het nu niet over de temperatuur van alledag. Ik vraag u of u daar achter 

stond. Als je die drie elementen vanuit het Flevolandse perspectief bekijkt, is het op zijn zachtst gezegd 

heel zinvol te noemen dat ons college nog eens met de provincie Noord-Holland van gedachten wisselt 

met als doel te bewerkstelligen dat alledrie de opties bespreekbaar zijn. Naar mijn gevoel is dat wat in de 

motie wordt uitgesproken. 

 

De heer Van Daalen: Dat ben ik niet met u eens. In feite zegt u dat u nog steeds voor de optie A6/A9 

kiest en iemand wel van heel goede huize moet komen wilt u daarover van mening veranderen. Mijn 

stelling is dat wij naar elkaar moeten luisteren. Er liggen drie opties en kennelijk kiest Noord-Holland voor 

een andere optie. Misschien heeft Noord-Holland daar wel recht en reden toe. Met het vooringenomen 

standpunt dat wij voor de optie A6/A9 zijn en niets anders willen komen wij niet verder. 

 

De heer Van de Meulen: Dat heb ik ook niet gezegd, ik heb het over alledrie de opties gehad. Dat is en 

blijft mijn insteek. Als aan het einde van de rit blijkt dat de provincie Noord-Holland bij haar standpunt 

blijft, dan blijven natuurlijk twee opties over. Laten wij echter eerst eens kijken of Noord-Holland voor rede 

vatbaar is en alledrie de opties op vergelijkbare basis met elkaar te bespreken zijn. 

 

De heer Leijten: Voor mij is dat niet aan de orde. Er is nogal wat verschil tussen die drie opties. Wij 

hadden nadrukkelijk een voorkeur voor de ondertunnelde oplossing, die nu van de baan is. De andere 

twee opties zijn geen oplossingen die de soelaas kunnen bieden die nu niet meer aan de orde is. Daarom 

moeten wij ons sterk blijven maken voor die optie. 

Ik heb gewezen op wat het rijk in dit opzicht wellicht nog voor ons kan betekenen. Wij zullen ons sterk 

moeten maken om die optie boven tafel te houden. Daarom steun ik de motie van de PvdA van harte. In 

die motie wordt niet op de andere twee opties ingegaan, dat moeten wij nu niet doen. 

 

De heer Van der Meulen: Ik ben het volledig met u eens. Het gaat mij erom dat de drie opties op tafel 

blijven en dat onze voorkeur duidelijk moet zijn ben ik volstrekt met u eens. 

 

 

 

De heer Leijten: Vandaar dat ik het net als u volstrekt oneens ben met de opvattingen van de 

ChristenUnie op dit punt. 

 

De heer Van Daalen: Dat is mij duidelijk. 

 

De voorzitter: Ik verzoek u uw betoog voort te zetten. U bent al bijna vijfentwintig minuten aan het woord. 

 

De heer Van Daalen: Ik ben een aantal malen geïnterrumpeerd, mijnheer de voorzitter. 

 

De voorzitter Daarom waarschuw ik u pas na vijfentwintig minuten. 
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De heer Van Daalen: Hoe sympathiek wij die motie ook vinden, wij zullen niet voor de motie van de VVD 

inzake Echnaton stemmen. Wij vinden dat geen provinciale taak. 

Met betrekking tot de CDA-motie over "De Aanjager" hebben wij aarzelingen. Wij hebben al heel lang 

twijfels over "De Aanjager". Nu "De Aanjager" er is lijkt dit ons echter een verstandige opzet. 

Waarschijnlijk zullen wij met deze motie meegaan. 

Ik kom bij de motie van D66 inzake Suriname. Wij hebben regelmatig gezegd dat buitenlands beleid niet 

iets voor onze provincie is. Wij zullen daar dus niet voor stemmen. 

Wij zijn voor de twee moties van de SGP, de moties 11 en 13, en motie 14 zullen wij ook ondersteunen. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Wij zijn al anderhalf uur onderweg. Ik zal pogen mijn betoog zo 

boeiend en interessant te maken dat iedereen het volgende anderhalf uur geïnteresseerd kan blijven. 

 

De voorzitter: U bent toch niet van plan anderhalf uur te spreken? 

 

De heer Schaap: Waarschijnlijk zult u mij dat niet toestaan, maar ik kan u geruststellen: dat ben ik niet 

van plan. 

Allereerst een kort sfeerbeeld naar aanleiding van de eerste termijn van gisteren. Onze fractie zit evenals 

de andere fracties in een huis en tussen die huizen is sprake van onderlinge verschillen. Er zijn 

huishoudens waar het behang netjes op de muur zit, de boel schoon is, de vaat aan kant is en de tuin is 

aangeharkt. Met andere woorden: het zit goed met de spullen. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: En de catering is heel goed! 

 

De heer Schaap: In de gemiddelde huishoudens? Dat neem ik aan. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: U hebt het over dit huis en ik wilde dat graag onderstrepen. 

 

De heer Schaap: Waarvan acte. 

In de gezinnen waar het huishouden op orde is wordt het gesprek meestal gedomineerd door de spullen 

die men heeft en de spullen die men nog mist. Vaak wordt daarop ingezet. Omdat wij qua spullen rijk zijn, 

wens ik onszelf toe dat wij dat gesprek kunnen verlaten en kunnen gaan spreken over dingen die het 

leven aangenaam, nuttig en dierbaar maken. Dan kom je al gauw te spreken over de onderlinge relaties 

in het gezin en met de buitenwereld, de kunst en cultuur die je in huis hebt en elders, waarvan je geniet, 

en de kwaliteit van de directe leefomgeving. Gelet op de discrepantie tussen de wens nog ontzettend veel 

meer spullen te hebben en de mate waarin wij daarvan kunnen genieten, respectievelijk de kwaliteit van 

het leven zelf daarop kunnen inrichten, betreur ik het dat wij menen op zo'n instrumentele manier tijd aan 

het gesprek daarover te moeten besteden. 

Daarmee kwalificeer ik de invalshoek van GroenLinks. Wij hebben sterk het gevoel dat wij iets missen als 

wij spreken over een enorme wensenlijst op het gebied van de infrastructuur en het absolute verbod de 

opcenten motorrijtuigenbelasting te verhogen, het enige terrein waarover wij in termen van het belasting-

regime zeggenschap hebben. Het kan niet zo zijn dat allerlei wensen geformuleerd worden - ik denk aan 

grote projecten zoals de A6/A9 -, die over de muur gegooid worden met het verwijt dat men in een ander 

huis de arrogantie opbrengt daarover een afwijkende opvatting te hebben. Er wordt wel naar Den Haag of 

naar andere locaties verwezen als geld besteed moet worden om die projecten te kunnen realiseren 

terwijl wij niet bereid zijn daarvan zelf de consequenties te dragen. 

 

De heer Goossens: Dat wij wat dit onderwerp betreft met de VVD en het CDA van mening verschillen is 

vandaag wederom helder geworden. Wij verschillen echter niet van mening over het feit dat, mocht bij de 

provincie worden aangeklopt voor een bijdrage in grote infrastructurele projecten, ook die partijen bereid 

zijn een dergelijke bijdrage te leveren en eventueel ook de opcenten motorrijtuigenbelasting daartoe te 

verhogen. Die opmerking van u gaat dus niet op. 

 

De heer Maenhout: Laten wij wel wezen: de eerstverantwoordelijke voor de rijksinfrastructuur is het rijk 

en niet de provincie. 

 

De heer Schaap: Dat is geen nieuws voor mij. 

De hardnekkigheid van zowel de Staten als de verantwoordelijke Gedeputeerde - de heer Van Hemmen 

die vier jaar geleden met ƒ 1 miljoen op pad werd gestuurd om deze klus te klaren - heeft blijkbaar nog 

steeds niet tot resultaat geleid en dat is bij herhaling het argument om daarover in deze Staten een 

gesprek te voeren. Als wij dat doen, laten wij dat dan doen op grond van de bereidheid middelen 

beschikbaar te stellen. Ik heb begrepen dat de Staten en zeker de Gedeputeerde tempo willen maken. 
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Overigens ben ik de Gedeputeerde dankbaar voor zijn beantwoording in eerste termijn. Hij heeft de 

problematiek, door haar inzichtelijk te maken en te nuanceren, gekwalificeerd zoals zij werkelijk ligt. Ik 

nodig de Staten ook uit genuanceerd met dit complexe vraagstuk om te gaan. 

De ontwikkelingen op het terrein van de cultuur en de kunst, maar ook de kwaliteit van leven in termen 

van natuur en landschap - tegenwoordig ook integraal met waterbeheer - baren onze fractie zorgen. Als 

in dit huis al over kunst en cultuur wordt gesproken, dan moet in ieder geval sprake zijn van een 

functionele relatie met sociale cohesie. Het is onwaarschijnlijk belangrijk dat je, als je je spullen geregeld 

hebt, ook tijd en aandacht hebt voor kunst en cultuur. U hebt thuis ook iets aan de muur hangen, gaat ook 

naar concerten en geniet van cultuur in termen van toneel en dat soort zaken. Laat dat geen producten 

zijn waarvoor de inwoners van Flevoland de provincie uit moeten omdat ze hier niet te vinden zijn. Als 

kunst en cultuur functioneel zijn wordt dat breed erkend en kunnen zij als een aspect van de kwaliteit van 

Flevoland worden ingezet. Daarbij denk ik niet alleen aan sociale cohesie, maar ook aan het aangenaam 

maken van het wonen en werken in deze provincie. De deel-informatie die wij gisterenavond van de heer 

Greiner kregen maakt dat wij daarover enige zorgen hebben. 

In de krant van de Kamer van Koophandel is vermeld dat in het afgelopen jaar meer dan 500 bedrijven uit 

Flevoland zijn vertrokken. Met andere woorden: ondanks de enorme inspanning die beloofd wordt zijn er 

kennelijk redenen die ervoor zorgen dat de vestiging van die bedrijven niet succesvol is en het is 

interessant en relevant te onderzoeken wat de kwaliteit van de samenleving in Flevoland zou moeten zijn 

om te bewerkstelligen dat de gesuggereerde kwaliteit daadwerkelijk wordt geboden. 

In hetzelfde kader zijn wij van mening dat er veel meer aandacht moet zijn voor de multiculturele 

aspecten van onze samenleving. Daar raken kunst, cultuur en samenleving elkaar direct en het is dan 

ook zeer wenselijk dat daarvoor budgettair meer ruimte wordt gecreëerd. Eén van de aspecten die mij 

gisterenavond kritiek opleverden was mijn opmerking over wat ik kwalificeerde als een voortijdige 

benoeming van €€ 2 miljoen van het resultaat van de rekening 2002 voor jeugdzorg. Waarom heb ik die 

opmerking gemaakt? Ik heb geen kritiek willen leveren, maar heb u wel het dringende verzoek willen 

doen daaraan op een veel genuanceerder wijze invulling te geven. Wij zijn met u van mening dat het 

jeugdbeleid prioriteit moet hebben en jeugdzorg "the end of the pipe" is. Als zich mislukkingen aftekenen 

is dat de "fall out" in het maatschappelijke proces. Wij gaan veel zwaarder op het jeugdbeleid inzetten - 

mevrouw Van Hulten heeft er eindeloos aan moeten trekken om het zo ver te krijgen en de Staten 

hebben eindelijk met €€ 1 miljoen extra voor dit jaar ingestemd - en het is bijzonder relevant het 

jeugdbeleid meer in detail uit te werken en op de sociale cohesie-aspecten te richten. Op die manier 

kunnen wij vanuit de rol van de provincie en bijvoorbeeld de rol van de gemeente Almere in relatie tot de 

rijksoverheid synergieën creëren, dit zeker gelet op het feit dat wij in het kader van de jeugdzorg vanaf 1 

januari een wettelijke verplichting krijgen. Wij kunnen dan prioriteit geven aan het jeugdbeleid en daarop 

inzetten. Wij wensen dat het college tot een betere uitwerking daarvan komt en hopen en verwachten dat 

u in dat kader met voorstellen zult komen. 

Omdat ik mij niet wens te bezondigen aan een meer kwalitatieve beschrijving zonder die in te vullen, heb 

ik u gisteren in de vorm van een aantal moties enkele van onze gezichtspunten gemeld. Ik heb begrepen 

dat dit qua procedure vrij laat is, maar wij willen een en ander alsnog graag concretiseren. 

Bijvoorbeeld op het vlak van de kwaliteit van natuur en landschap hebben wij vele grote wensen, maar de 

realistische mogelijkheden zijn nu eenmaal beperkt. Om heel dicht bij het feitelijke collegebeleid te 

blijven, gaan wij direct zitten op het functionerend gebiedsgerichte beleid, in de wetenschap dat daarin is 

geformuleerd dat in Flevoland acht gebieden prioritair aandacht hebben, waarvan er op dit moment vier 

operationeel zijn. Door een schijnbare of een te verwachten teruggang in de financiële ruimte die Den 

Haag ons biedt zou de verwezenlijking van de andere vier gebieden mogelijk op de tocht kunnen komen 

te staan. Mijn fractie heeft daarover een motie voorbereid met als doel te bereiken dat aan het 

geformuleerde beleid daadwerkelijk gestalte kan worden gegeven. Dat is vrij simpel en concreet 

benoembaar. Wij stellen voor de desbetreffende productpost in de begroting van dit jaar met €€ 400.000,- 

te verhogen. 

Voorts heb ik in een motie vervat wat hier steeds geklonken heeft over het vraagstuk van de 

cofinanciering voor de reservering vanuit de rentebaten voor de magneetzweefbaan. De teneur van het 

gesprek daarover is ten opzichte van een jaar geleden gewijzigd. Wij hebben ons gevoelen daarover in 

een motie vervat omdat het onzes inziens juist is daarover nu helderheid te scheppen. Ik heb het dan 

alleen over de financiële condities. 

 

Gisterenavond werd in de eerste termijn verheugd gemeld dat het nieuwe kabinet in de steigers staat. 

Het is heel helder dat wij in de komende vier jaren - dat is ook de zittingstermijn van de Staten - met een 

bezuinigingsoperatie van €€ 15 miljard zullen worden geconfronteerd, die direct zal worden vertaald in de 

grote infrastructurele projecten. 

Bovendien maak ik melding van het feit dat de budgettaire ruimte die de noordelijke provincies menen te 

hebben op basis van de verkoop van hun aandelen in de energiebedrijven er niet is en de meerkosten 

van de Betuwelijn en de HSL-Zuid bij de landelijke overheid grote terughoudendheid hebben 

bewerkstelligd voor wat betreft het geven van ruimte voor nieuwe initiatieven op dat vlak. Wij willen de 

Staten daarom voorstellen de afspraak over de cofinanciering te herzien. 
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De heer Goossens: Ik wil hierop graag reageren, mijnheer de voorzitter. 

Ook bij onze fractie zijn er vraagtekens ten aanzien van de magneetzweefbaan. Uit het betoog dat wij 

daarover vandaag hebben gehouden zal u dat duidelijk zijn geworden. In het kader van de discussie 

rondom de totstandkoming van deze afspraken zijn wij daarover ook duidelijk geweest. Ik wil een link 

leggen met hetgeen wij over de A6/A9-discussie hebben gezegd. Als wij andere partijen aan hun 

afspraken willen houden, vind ik dat onze handtekening op dit gebied ook iets waard moet zijn. Wij 

kunnen best vraagtekens plaatsen bij de uiteindelijke uitkomsten. De heer Maenhout heeft het zojuist 

keurig verwoord: wij zijn het traject ingegaan en wie A zegt moet ook B zeggen. Wij zullen de uitkomsten 

van dat traject moeten afwachten. Wellicht zullen daaruit nog andere varianten voortkomen. Wij willen 

ons aan ons woord houden. 

 

De heer Schaap: Dat standpunt wil ik in generale zin graag ondersteunen en ik begrijp ook de teneur van 

het standpunt van de PvdA-fractie met betrekking tot dit onderwerp. Anderzijds wil ik erop wijzen dat wij 

er geen behoefte aan hebben anderen aan een afspraak te houden waar wij in politieke zin niet achter 

staan. 

 

De heer Goossens: Dat begrijp ik, u bent altijd tegen de magneetzweefbaan geweest. 

 

De heer Schaap: Nee, ik ben tegenstander van deze onwaarachtige manier om provinciale cofinanciering 

te reserveren voor een doelstelling die wij pas over jaren zullen tegenkomen en die strijdig is met de 

wensen en de eisen die in deze Staten leven en in het collegeakkoord zijn vastgelegd. 

 

De voorzitter: Als voorzitter van de Staten wil ik u erop wijzen dat de Staten bijna unaniem de bestuurs-

overeenkomst hebben ondersteund. Dat u daarover anders denkt is uw goed recht, maar u kunt zich in 

uw motivering niet op een gevoelen in deze Staten beroepen.  

 

De heer Schaap: Ik meen dat ik dat niet heb gedaan, mijnheer de voorzitter. Ik moet even snel denken. 

De heer Ruifrok en de heer Goossens hebben daarover kwalitatieve opmerkingen gemaakt, die op een 

andere manier in deze Staten resoneren dan een jaar geleden. Dat de feiten niet anders zijn is voor mijn 

fractie aanleiding geweest hierover een motie op te stellen. Wij hebben dat gedaan vanuit de optiek dat 

wij het wenselijk achten dat de Staten die afspraak herzien. Ik heb het dan alleen over de reservering van 

de rentebaten in de orde van €€ 1,5 miljoen per jaar voor een, althans door sommigen, verwachte 

realisatie van de magneetzweefbaan. 

Ik kan de VVD-fractie melden dat ik van harte kan instemmen met het afwikkelen dan wel het voortzetten 

van de takendiscussie die de Staten al gestart zijn, maar indachtig de eerste termijn van gisterenavond 

en de beantwoording daarvan door het college stellen wij toch bij motie voor het prestatiecontract tussen 

het college en het management van de concernorganisatie gestalte te geven. De 5% efficiencywinst die 

het college meent te kunnen inboeken zou daarin benoemd moeten zijn. 

Wij hebben al allerlei opmerkingen in kwalitatieve zin gemaakt over de taken, de efficiency en de output 

van de organisatie, die - dat is in de afgelopen jaren gebleken - niet tot daadwerkelijke resultaten zijn te 

herleiden. 

Verder hebben wij een korte motie voorbereid waarin wordt voorgesteld een communicatie- en onder-

zoeksbudget voor de Staten in te stellen. Voor dit jaar gaat het daarbij om €€ 22.750,- voor communicatie 

en €€ 45.000,- voor onderzoek, dit gerelateerd aan de productgroepen die in de begroting staan. 

Nog twee moties. Gehoord de reactie op het in eerste termijn genoemde agro-actieprogramma willen wij 

het college verzoeken tussen nu en eind juni voorbereidingen te treffen voor een debat met de Staten 

over het agro-actieprogramma Flevoland, opdat de zaken afgewikkeld kunnen worden en de Staten een 

en ander bij hun overwegingen in het kader van de begroting 2004 kunnen betrekken. 

 

De heer Leijten: Welke relatie heeft dat met de begroting 2004? Kunt u mij dat vertellen? 

 

De heer Schaap: In de wetenschap dat u zelf ook opvattingen hebt over wat in het kader van het agro-

actieprogramma denkbaar zou zijn ... 

 

De heer Leijten: Dat is iets anders. U hebt een relatie met de begroting 2004 gelegd. 

 

De heer Schaap: Het agro-actieplan is ontwikkeld om een instrumentarium voor beleid aan te dragen, 

afgezien van de component waarin zich dat in projecten heeft ontwikkeld. De projectencomponent is 

minder relevant dan de beleidselementen en het ontwikkelde instrumentarium. Daarover hebben wij het 

nog nooit inhoudelijk en politiek gehad en ik acht het wenselijk dat wij dat binnenkort doen, zodat wij in 

het najaar kunnen nadenken over de inzet in dat verband en dus ook de begrotingstechnische vertaling in 

de begroting voor 2004. 
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De heer Leijten: Op dit moment is geen agro-actieplan operationeel. Het enige wat wij kunnen doen is 

evalueren. Mocht uit die evaluatie de behoefte aan een vervolg op het eerste actieprogramma naar voren 

komen, dan moeten de Staten zich daarover uitspreken. Dat is aan de orde. 

 

De heer Schaap: Ik begrijp dat u geen behoefte hebt aan die motie. 

Ik ga over naar een ander thema, van het platteland ga ik naar de stad en wel naar het Integraal 

Ontwikkelingsplan Almere. De manier waarop dat project wordt doorlopen lijkt een goede. Wij zijn van 

mening dat de projectorganisatie een zodanige afspiegeling moet zijn van het maatschappelijke beeld, 

dat dat beeld kan terugkomen in de structuur van de organisatie en in de planontwikkeling. Met andere 

woorden: maatschappelijk hebben wij te maken met een gelaagdheid. In dit huis is al eens gezegd dat de 

ontwikkeling van Almere meer inhoudt dan het stapelen van bakstenen en het aanleggen van 

infrastructuur. Wij zijn van mening dat maatschappelijke organisaties in die structuur een plek moeten 

krijgen opdat gegarandeerd is dat die gelaagdheid in de ontwikkeling van Almere daadwerkelijk een plek 

zal krijgen. Ik heb het dan over sociaal-maatschappelijke, multiculturele, spirituele en kerkelijke 

organisaties. Om u gerust te stellen: wij vragen daarvoor geen additioneel budget. Hiervoor is op 8 mei al 

een budget van €€ 330.000,- uit 2002 toegewezen. 

In onze eerste termijn hebben wij gemeld het relevant te vinden dat het voornemen van het college in het 

kader van de provinciale grondpolitiek daadwerkelijk gestalte krijgt. De urgentie van dat onderwerp is 

voor ons aanleiding u dringend te verzoeken daarmee spoedig een begin te maken. Afhankelijk van de 

beantwoording van de Gedeputeerde zullen wij ook hierover eventueel een motie indienen. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Ik ben van mening dat de heer Schaap zich voor wat dit 

onderwerp betreft veel te afhankelijk opstelt. Wij hebben al geconstateerd dat er in de Staten een vrij 

brede steun is voor het heel spoedig agenderen van dit onderwerp en wij zullen dat ook doen. Mij dunkt 

dat die motie niet nodig is. 

 

De heer Schaap: Dat stelt mij gerust. Het is prettig dat wij dat hebben kunnen signaleren en ik ga uit van 

de veronderstelling dat de Gedeputeerde daarmee kan instemmen. 

 

De heer Leijten: Ik wil bezwaar maken tegen de procedure die GroenLinks nu volgt. Nu komen ineens 

zes of zeven moties uit de lucht vallen waarover wij zullen moeten praten. Wat GroenLinks doet kan, 

maar GroenLinks weet heel goed hoe het normaal gesproken gaat. Meestal wisselen wij in twee 

termijnen met elkaar over ingediende moties van gedachten en nu kan dat niet. 

 

De heer Van der Meulen: Ik wil mij bij de opmerking van de heer Leijten aansluiten. GroenLinks heeft aan 

het einde van de tweede termijn zeven moties ingediend. Als GroenLinks anders zou zijn gepositioneerd 

zou zij ze natuurlijk eerder hebben kunnen indienen, daarover moet ik eerlijk zijn. Hoe gaan wij daarmee 

procedureel om? 

 

De voorzitter: Dat is heel simpel. Zo dadelijk zal ik de vergadering voor overleg in het college schorsen. 

Na de tweede termijn hebt u gelegenheid op de moties te reageren en na de tweede termijn van het 

college kunt u ook reageren. Het college wordt het zwaarst door deze moties getroffen! Na de tweede 

termijn van het college zal er opnieuw een schorsing zijn waarin de Staten zich kunnen beraden over de 

antwoorden van het college. U zult dus twee momenten hebben waarop u over de moties kunt 

beraadslagen. 

Ik moet vaststellen dat op grond van ons reglement van orde in elke termijn moties kunnen worden inge-

diend, maar niet meer na de tweede termijn. Of na de eerste termijn nog moties worden ingediend is een 

kwestie van cultuur. Het is ieders goed recht ook in de tweede termijn met moties te komen, soms is dat 

nodig omdat het college een antwoord geeft dat de vragenstellers niet kan bevredigen. 

 

De heer Van der Meulen: Ik adviseer u het keukenpersoneel standby te houden! 

 

De heer Ruifrok: Het gaat mij niet zozeer om het feit dat wij niet voldoende tijd hebben om over deze 

moties te praten, ik ben van mening dat een zinnige beraadslaging ermee gediend is als moties over 

onderwerpen die niet ingaan op de beantwoording in eerste termijn in de eerste termijn worden 

ingediend. 

 

De voorzitter: Ik stel voor hierover eens in het seniorenconvent te debatteren, al dan niet getriggerd door 

een eerste evaluatie in de commissie algemene zaken. Dit is geen presidiumzaak. Gelet op de tijd wil ik 

dit ordedebat nu afronden. 

Is de heer Schaap klaar met zijn tweede termijn? 

 

De heer Schaap: Ik zal de moties van de andere fracties niet meer integraal behandelen. Bij de stemming 

zullen wij u ons standpunt over de door de andere partijen ingediende moties mededelen. De strekking 
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van de moties is heel helder en de positie van GroenLinks ten aanzien van bepaalde aandachtsgebieden 

en beleidsterreinen is mijns inziens ook helder.  

 

Door de fractie van GroenLinks zijn de volgende moties ingediend: 

 

"Provinciale staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 

- om uitvoering te kunnen geven aan van het huidige Gebiedsgerichte beleid (SGB-beleid) het nood-

zakelijk is, dat het beschikbare budget - voor de cofinanciering van projecten - wordt vergroot; 

- het college geeft uitvoering aan dit breed gedragen beleid, inmiddels is dit in 4 gebieden in Flevoland 

operationeel, terwijl in 4 andere gebieden gestart gaat worden; 

- de animo voor projectdeelname is groot; 

- het beschikbare budget voor provinciale cofinanciering van projecten dekt in 2003 slechts de helft van 

de financiële behoefte; 

- om uitvoering te kunnen geven aan dit beleid dat gericht is op de integrale kwaliteitsverbetering van 

genoemde 8 gebieden; 

verzoeken het college bij de Programbegroting 2004, voor Product 5.2.2. extra financiële middelen ter 

grootte van €€ 400.000,- op te nemen; 

en gaan over tot de orde van de vergadering." (15) 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 

- de bestemming van de rentebaten groot €€ 1.500.000,- voor 2004 worden gereserveerd voor de even-

tuele toekomstige cofinanciering van de Magneetzweefbaan; 

- in de wetenschap dat het nieuwe kabinetsbeleid bezuinigingsmaatregelen in de orde van €€ 15 miljard 

doorvoert, substantieel zal gaan bezuinigen op alle grote infrastructurele projecten, de noordelijke 

provincies niet over het veronderstelde aandelenkapitaal van enkele honderden miljoenen beschikken 

(door de stop op privatisering van de energiebedrijven), de hoge meerkosten van de Betuwelijn en 

HSL zuid en de noodzaak voor Flevoland om de rentebaten te reserveren voor de toekomstige 

cofinanciering van Europese programma's na 2006; 

verzoeken het college bij de voorbereiding van de Programbegroting 2004 de rentebaten groot 

€€ 1.500.000,- ten behoeve van de cofinanciering van de Magneetzweefbaan die status te ontnemen; 

en gaan over tot de orde van de vergadering." (16) 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 

- de kostenontwikkeling m.b.t. de concernbedrijfsvoering aan betere en een voor de Staten 

controleerbare - meerjarige systematiek onderworpen dienen te zijn. In voorgaande begrotingsjaren 

bleek dat het college onvoldoende korte en middellange termijn financiële behoefte aan o.a. 

personeel, informatisering en automatisering vroegtijdig kon identificeren en plannen; 

- de Staten de wens hebben om de doelmatigheid en de output van de organisatie te verhogen; 

- het college 5% efficiencywinst wil inboeken; 

stellen het college voor om een prestatiecontract af te sluiten met het management over de te behalen 

doelen in 2004 en daartoe een voorstel uit te werken; 

en gaan over tot de orde van de vergadering." (17) 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 

- Provinciale staten van Flevoland behoefte hebben aan een eigen Communicatie & Onderzoeksbudget 

om uitvoering én inhoud te kunnen geven aan hun duale rol; 

- aan voorstellen over besteden van deze middelen de voorwaarde gekoppeld is, dat de staten zich op 

grond van concrete voorstellen - uit hun eigen midden - voor maatschappelijke en politiek prioritaire 

onderwerpen uitspreken; 

 

 

 

verzoeken het college om bij de voorbereiding van de Programbegroting 2004 op te nemen voor: 

- Communicatie €€ 22.750,- (Productgroep C.3.0); 

- onderzoek een bedrag van €€ 45.000,- (Product 1.0.1; 

en gaan over tot de orde van de vergadering."  (18)  

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 
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- bij de overdracht van de Landbouwportefeuille binnen het College het wenselijk is om op korte termijn 

hun politieke oordeel te kunnen geven over het Agro Actie Programma Flevoland. De periodieke infor-

matie door de gedeputeerde over bepaalde aspecten van dit programma is goed geweest. De staten 

dienen zich echter uit te spreken over de resultaten van het programma zelf en de spin-off hiervan, 

mede met het oog op de toekomstige subsidie structuur met vooral europees geld en provinciale 

cofinanciering; 

verzoeken het college om daartoe een apart debat voor te bereiden tussen vandaag en eind juni 2003, 

omdat de uitkomsten medebepalend kunnen zijn voor de Begroting 2004; 

en gaan over tot de orde van de vergadering." (19) 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 15 mei 2003; 

constateren dat: 

de afspraken rond de projectorganisatie Integraal Ontwikkelings Plan Almere - IOP - Almere om een 

verdere versterking vragen. De grote inspanningsverrichting die moet worden gerealiseerd betreft meer 

dan het bouwen van nieuwe stadsdelen met een omvang van 160.000 tot 200.000 inwoners met 

bijbehorende harde infrastructuur De projectstructuur dient vanaf de start van de maatschappelijke 

'gelaagdheid' te weerspiegelen; 

en stellen voor om de projectorganisatie te faciliteren, om capaciteit en middelen aan/voor en met 

meerdere maatschappelijke organisaties te vergroten. Zodat de planontwikkeling in brede zin vorm krijgt: 

sociaal-maatschappelijk, (multi)-cultureel, spiritueel en kerkelijk; 

en verzoeken Gedeputeerde Bouwmeester namens het college daarvoor nadere voorstellen te doen 

binnen het beschikbare budget van €€ 700.000,- + de bijraming van €€ 330.000,- zoals op 8 mei jl. door 

de Staten werd gedaan; 

en gaan over tot de orde van de vergadering" (20) 

 

De voorzitter: Ik zal de door GroenLinks ingediende moties snel van een nummer voorzien, waarna ze 

kunnen worden gekopieerd. 

 

De heer Keur: Mag ik in de richting van de heer Schaap nog één opmerking maken, mijnheer de 

voorzitter? 

 

De voorzitter: Hij heeft zijn bijdrage al afgerond. 

 

De heer Keur: Ik zal het heel kort houden. Ik hoop dat zijn huishouden thuis heel anders verloopt dan 

hier. 

 

De voorzitter: Waarvan acte. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Na het lange voortraject vraag je je bijna beschroomd af of je het 

woord nog wel moet voeren. Mijn fractie verwacht echter dat ik dat doe en ik zal dat ook doen. 

Allereerst willen wij graag een algemene opmerking maken over de jeugdzorg. Wij hebben ons ook 

kritisch getoond over de enorme inzet van middelen, €€ 20 miljoen, en dit in relatie tot geluiden die uit het 

land komen over de toenemende bureaucratisering rondom de jeugdzorg. Wij zijn het eens met de door 

GroenLinks naar voren gebrachte opvatting dat wij met name in de sfeer van preventie en het stimuleren 

van positieve jeugdkrachten aan de bak moeten. Onze opmerkingen zijn zeker niet bedoeld als kritiek op 

de uitvoerders op het gebied van de jeugdzorg. De heer Bos merkte terecht op dat deze mensen hard 

werken en op het gebied van de jeugdzorg sprake is van een groei van 40%. Het tegendeel is het geval: 

wij willen daar bewogen naar kijken en de uitvoering vanuit een duale opvatting controleren.  

Ik denk dat de opmerkingen die wij daarover hebben gemaakt niet vermengd moeten worden met 

opvattingen over de inzet van de betrokkenen zelf. In het duale stelsel, waarin de Staten geacht worden 

te controleren, moeten wij af van "ons kent ons" en de juiste distantie in acht nemen om zo objectief 

mogelijk over de uitvoering van werkzaamheden te oordelen. 

Ik kom bij het EPD en de opmerkingen die de VVD daarover heeft gemaakt. Evenals in de afgelopen 

jaren stromen ook nu weer Europese middelen in onze richting. De VVD is niet bezorgd over mogelijke 

onderuitputting. Integendeel, die gelden moeten gebruikt worden. Wij zijn van mening dat Flevoland door 

de Europese middelen wel eens een negatief imago kan hebben gekregen. In andere trajecten en andere 

gremia zou wel eens gezegd kunnen worden: "Dat zijn die bedelaars van Flevoland".  

In die zin vind ik de opvatting dat wij ruimhartig met de beschikbare middelen moeten omgaan te 

gemakkelijk. Ik denk dat wij daarmee kritisch moeten omgaan, zeker in het licht van de uitbreiding van de 

Europese Unie met een aantal Oost-Europese landen, waarvoor u zelf ook aandacht hebt gevraagd. Dat 

zijn gebieden die onze middelen heel goed kunnen gebruiken. Waarom zeggen wij niet, dat afwegende, 

dat onze prioriteit daarnaar uitgaat? 

In relatie tot onze motie over Suriname hebt u gesproken over de INTERREG-banden met Oost-Europa 

en gezegd dat die contacten meer rendement zullen opleveren. Ziet u dat ook in een zakelijk verband, in 
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de zin van "daarvoor zijn middelen te genereren uit Europese verbanden"? Dat vind ik eenzijdig 

economisch geredeneerd. 

 

De heer Maenhout: Ik wil graag een tweetal opmerkingen maken, mijnheer de voorzitter. 

De EPD-middelen voor Flevoland zijn op basis van goede argumenten beschikbaar gesteld en wij zijn het 

aan onze bevolking verplicht daarvan maximaal gebruik te maken. 

Punt twee. In het Europese fonds zitten ook gelden voor samenwerking met de nieuwe EU-landen, wij 

kunnen op die manier een goede bijdrage aan de ontwikkeling van die landen leveren en over en weer, 

zoals met Dmitrov, een culturele uitwisseling realiseren. 

 

De heer Crebas: Het zijn altijd weer anderen die de middelen erbij moeten leggen, zowel de provincie als 

het rijk. U kent de moeilijkheden die daarmee gepaard gaan. 

Ik houd vast aan mijn stelling dat een en ander voor Flevoland ook wel eens negatief zou kunnen 

uitwerken. 

 

De heer Maenhout: Het is duidelijk dat wij daarover van mening verschillen. 

 

De heer Crebas: Ik kom bij een ander punt, een onderwerp uit de portefeuille van Gedeputeerde Greiner, 

die op dit moment aanstalten maakt de zaal te verlaten. Ik wil een opmerking maken over de 

inspanningen van het CWI en de werkgelegenheid in Flevoland. Uiteraard zijn wij allemaal bezorgd over 

de ontwikkeling van de economie en de oplopende werkloosheid. Wat de heer Greiner, sprekend over dit 

onderwerp, in relatie tot het CWI suggereerde is mijns inziens het paard achter de wagen spannen. Naar 

zijn mening is het denkbaar dat in het kader van het Regionaal Platform Arbeidsmarkt naar de 

mogelijkheden van het CWI zal worden gekeken. De heer Greiner stelde dat het Centrum voor Werk en 

Inkomen eigenlijk helemaal niet toekomt aan zijn kerntaak, het bemiddelen tussen werklozen en bedrijven 

die vacatures hebben. De doelstelling van het CWI was toch het realiseren van een één-loketfunctie en 

het opheffen van de bureaucratie. In de praktijk zien wij dat het CWI daaraan niet toekomt op het moment 

waarop het erop aan komt. De heer Greiner suggereerde dat wij wellicht via andere kanalen moeten 

proberen in het ontstane gat te voorzien, eventueel via de gemeenten. Mijns inziens zijn dat nu juist de 

bypasses die wij middels het CWI hebben willen passeren. Daarom raad ik dat niet aan. Laten wij 

bekijken of de huidige opzet van het CWI voldoet aan de doelstellingen die het CWI heeft meegekregen 

en als dat niet het geval is, moeten wij daarvoor een remedie zoeken. Ik ben er niet voor via bypasses te 

gaan werken. 

In algemene zin wil ik ook nog een enkele opmerking maken over de mogelijkheden die de provincie 

heeft om de economie op te jagen, aan te jagen of te stimuleren. De opvatting van onze partij is dat die 

stimulansen met name uit het veld moeten komen en de pretenties die de provincie in dat opzicht heeft 

niet mogen worden overdreven. Wat de SPD in Duitsland doet ten aanzien van de modernisering van de 

economie is bij wijze van spreken belangrijker voor Flevoland dan wat wij daaraan zelf kunnen bijdragen. 

Daarmee wil ik niet zeggen dat wij onze mogelijkheden niet moeten benutten, maar wel dat wij een en 

ander zouden moeten relativeren. 

Met de motie van het CDA over "De Aanjager" kunnen wij, na de daarin aangebrachte wijziging, 

instemmen. 

Voorts wil ik in de richting van de heer Greiner nog een opmerking maken over de Luchthaven Lelystad. 

In het verleden is daarover hevig gediscussieerd en wij hebben steeds "tot hier en niet verder" gezegd. Ik 

vind het jammer dat wij van de heer Greiner hebben moeten horen dat een soort terminologische shift 

wordt gemaakt, waarvan wij het gevoel hebben dat daarmee ook een kwantitatieve c.q. kwalitatieve 

verandering plaatsvindt. De heer Greiner is daarover niet duidelijk geweest. Ik zie dat de heer De Raad 

zijn hoofd schudt. Kan de Gedeputeerde ons klip en klaar toezeggen dat geen sprake is van een 

kwalitatieve verandering voor wat betreft het einddoel dat wij met de Luchthaven Lelystad voor ogen 

hebben? 

 

De heer Goossens: Onderschrijft u de uitgangspunten die in het collegeprogramma staan ten aanzien 

van dit onderwerp? 

 

De heer Crebas: Zeer zeker. 

 

De heer Goossens: Dan kan daarover toch geen misverstand ontstaan? 

 

 

De heer Crebas: Bij onze fractie zijn hierover wel misverstanden gerezen en daarom wil ik graag nog een 

keer een uitleg van de heer Greiner horen. 

Ik wil nu op de ingediende moties ingaan. 

De motie van de PvdA over de A6/A9 ondersteunen wij van ganser harte. Wij zijn het eens met de 

intentie en het doel van deze motie en het lijkt ons een goede gedachte een kopie van de motie toe te 



 
 

- 24 - 

zenden aan het nieuwe kabinet, waarvan D66 ook deel zal uitmaken als het congres daarmee wil 

instemmen. 

De opmerking van de heer De Raad over zijn collega Nijdam in Noord-Holland - "Hij moest wel toegeven" 

- heeft mij een beetje teleurgesteld. Aan wie? Aan GroenLinks? Aan het CDA? Aan de PvdA in elk geval 

niet. Dat weet de heer Nijdam ook wel. 

 

De heer Goossens: Vergeet uw eigen partij niet! 

 

De heer Crebas: Die heb ik al vermeld. Ik geef aan dat wij contact met onze D66-collega's hebben en nog 

zullen hebben en zullen proberen invloed uit te oefenen. Ik verwacht dat ook van de andere fracties, met 

name van de VVD. 

Even een zijstapje naar het uitstapje naar Parijs. Ik ben van mening dat u de beeldvorming bij het publiek 

niet moet onderschatten. Ik wil daarover niet goedkoop doen, maar een reisje naar Parijs brengt allerlei 

gedachteassociaties met zich mee. Ik denk dat dit soort nevenactiviteiten, zeker in tijden waarin 

bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, heel goed tegen het licht moeten worden gehouden en 

inhoudelijk moeten worden getoetst. Mijn fractie vraagt zich af of een stad als Parijs met een heel 

duidelijk centrum en perifere ontwikkelingen wel vergelijkbaar is met een deltametrapool met 

gedecentraliseerde kernen, die in een netwerk moeten gaan samenwerken. Wij vinden dit een nogal 

gezocht uitstapje, maar wij wachten uw nadere berichten daarover af. 

Ik kom bij de motie van de VVD over het Echnaton College, waar wij zeer sympathiek tegenover staan. In 

dit kader wil ik refereren aan onze opmerkingen over het bevorderen van positieve jeugdkrachten. Wij 

vinden dit een fantastisch goede motie, maar willen daarbij wel een kleine kanttekening maken. De motie 

is wat vaag. Inmiddels zijn daaraan wel middelen gekoppeld, dat is een voordeel, maar is dit al een 

project? Loopt dit project alleen in de gemeente Almere? Zijn de leerlingen alleen beschikbaar voor 

scholen in Almere of ook voor Lelystad en omgeving? 

 

De heer Van der Avoort: Volgens mijn informatie is deze opleiding aan drie Nederlandse scholen toe-

gewezen. 

 

De heer Crebas: Ik doel op het project dat erop is gericht dat de leerlingen voor trainingen naar andere 

scholen gaan. 

 

De heer Van der Avoort: Dat zou gestimuleerd moeten worden. Dat vind ik ook een punt waarnaar 

gestreefd moet worden. 

 

De heer Crebas: Dat is de essentie van uw motie. Ik begrijp dat dit nog moet worden onderzocht. 

 

De heer Van der Avoort: Het project loopt al in Almere. 

 

De voorzitter: Misschien kunt u daarover tijdens de schorsing kort overleggen. Dat behoeft u niet plenair 

te doen. 

 

De heer Crebas: Motie 3 van de VVD over de doorstart van de kerntakendiscussie kunnen wij steunen. 

Het is een goede zaak dat die discussie wordt voortgezet. 

Over motie 4 heb ik al iets gezegd en motie 5 is vervallen. 

Op de motie van de ChristenUnie over de kerntakendiscussie wil ik niet meer ingaan omdat daarover vol-

doende is gezegd. Wij zullen die motie niet steunen. 

Ook over motie 7 van de ChristenUnie, de motie over de sociale cohesie, is al veel gezegd. 

Ik meen dat juist over dit soort onderwerpen politieke partijen enorm van mening kunnen verschillen. De 

wijze waarop de ChristenUnie over sociale cohesie spreekt ligt, met alle goede wil en alle goede bedoe-

lingen, in de lijn van de visies die men daarop in de jaren vijftig had. Zoals u weet vinden wij de individua-

lisering in de samenleving en de ontplooiing van persoonlijke talenten zeer belangrijk. Dat heeft conse-

quenties voor de sociale cohesie en heeft positieve en negatieve effecten. Sociale cohesie is een heel 

abstracte smeerterm, waarnaar wij eens kritisch zouden moeten kijken. Het is geen term waarover wij op 

voorhand enthousiast worden. 

 

De heer Van Daalen: Die term staat in het Omgevingsprogramma, dat u ook hebt ondertekend. Nu wij 

proberen helder te krijgen wat daarmee wordt bedoeld, zegt u ineens dat u niet wilt meedoen. 

 

De heer Crebas: Ik heb in mijn bijdrage ook meerdere malen de termen "sociale cohesie" en "sociale 

samenhang" naar voren gebracht en ben ook van mening dat het van belang is dat wij daaraan aandacht 

schenken. U hebt over een regiovisie gesproken en ik vraag mij af of wij in een voortraject niet eens 

zouden moeten bekijken hoe de verschillende partijen dat begrip inkleuren. Ik ga ervan uit dat de diverse 
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partijen daarover heel uiteenlopende meningen hebben. De opvattingen die uw partij en onze partij 

daarover hebben zijn heel verschillend.  

 

De heer Van Daalen: U bent het wel met mij eens dat wij om te beginnen eens moeten proberen dat 

helder te krijgen. 

 

De heer Crebas: Ja, maar dan wel in de onderlinge sfeer en niet via het college. Dit is zeker een 

onderwerp dat wij op een avond onderling eens zouden moeten bespreken. Daar ben ik voorstander van. 

Ik vind het jammer dat de VVD zich op het standpunt stelt dat een vriendschapsrelatie met Suriname 

minder rendement zal opleveren dan een vriendschapsrelatie met een Oost-Europees land. Wij kunnen 

ook voor en/en kiezen. Die mogelijkheid is door het college opengehouden. Ik wil de VVD nadrukkelijk 

wijzen op het sociale rendement dat deze motie voor de Flevolandse bevolking kan hebben. 

 

De heer Maenhout: Ik zal er tijdens de schorsing met mijn fractie over praten, maar ik geef u nog niet veel 

perspectief. 

 

De heer Schaap: Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat de heer Maenhout niet op de hoogte is van het heel 

interessante probleem dat de Nederlandse overheid al sinds jaar en dag ongeveer €€ 300 miljoen voor 

de ontwikkeling van Suriname in portefeuille houdt op grond van het feit dat daarover politiek geen 

overeenstemming is. Wellicht kan dat hem ertoe brengen toch voor de motie van de heer Crebas te 

stemmen. 

 

De heer Maenhout: Ik denk dat wij moeten afwachten wat de rijksoverheid met die €€ 300 miljoen doet. 

 

De heer Crebas: Mijnheer de voorzitter. Nog één opmerking over de SP-motie over de halfjaarlijkse 

evaluatie in AZ inzake het dualisme. Uiteraard zijn wij daar van harte voor. Wij danken de SP-fractie voor 

haar voortrekkersrol in dezen. 

Ik kom bij de ziekenhuizen. Omdat mij is gevraagd waarom ik daarover in eerste termijn niets heb gemeld 

wil ik daarover nu iets zeggen.  

Onze stelling en waarschijnlijk ook uw stelling is dat de provinciale politiek de verantwoordelijkheid van 

het maatschappelijk middenveld niet kan overnemen en zeker ook niet die suggestie mag wekken. Wel 

kan zij bijdragen aan het creëren van optimale randvoorwaarden, binnen beperkte mogelijkheden, en 

bemiddelen bij onnodige polarisatie. Het optreden van Gedeputeerde Bos vinden wij evenals de andere 

fracties zeker vertrouwenwekkend en met de eerder vandaag ingediende motie is gelukkig een einde 

gekomen aan de partijpolitieke concurrentie rond dit onderwerp. Wij hebben daar met zorg naar gekeken 

en zijn zeer blij met deze motie. Wij ondersteunen haar daarom van harte. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik opmerken dat wij het strakkere budgetbeleid 

waarover de heer Dijksma heeft gesproken van harte ondersteunen: strak, realistisch en graag ook taak-

stellend. 

Ten aanzien van het Integraal Ontwikkelingsplan Almere zijn wij verheugd over de herhaalde verklaring 

van mevrouw Bouwmeester over de evenwichtige groei van voorzieningen, infrastructuur - graag vrije 

busbanen - en werkgelegenheid. Dit is ook voor de SP een conditio sine qua non oftewel een onwrikbare, 

onomzeilbare voorwaarde bij dit ontwikkelingsplan. De SP gaat verder en vindt dat pas groen licht voor 

groei kan worden gegeven nadat de 30% achterstand in de op de samenleving gerichte voorzieningen 

geheel of tenminste grotendeels zal zijn ingehaald.  

De magneetzweefbaan is ons een gruwel. Hij kost €€ 6,5 miljard en de speciale treinen zijn daarbij nog 

niet eens meegerekend. Het kaartje wordt dubbel zo duur en is voor de "normale" burger dus 

onbetaalbaar. Het milieu wordt extra belast en het natuurgebied Oostvaardersplassen en het 

werelderfgoed Schokland worden aangetast. De beloofde tijdwinst is ook niet overal te halen. In Lelystad 

ben je pakweg 20 tot 30 minuten kwijt om vanuit het stadscentrum naar het buiten de stad geplande tracé 

te komen. Het zou ons een lief ding waard zijn de voor de magneetzweefbaan gereserveerde €€ 32 

miljoen - voor een project dat al bijna door de hoeven lijkt te zijn gezakt - geheel of ten dele te kunnen 

besteden aan het wegwerken van de onrustbarende achterstanden op het gebied van de op de 

samenleving gerichte voorzieningen, zoals hulp aan daarnaar zoekende jongeren. De SP denkt daarbij 

vooral aan hulp aan jongeren die een mogelijk oplosbaar probleem hebben en niet alleen aan jongeren 

die een probleem zijn.  

 

 

Preventie vinden wij in dit verband een sleutelwoord. Het geld zou ook kunnen worden gebruikt om de 

drugs- en alcoholproblematiek in Flevoland te bestrijden. Wij hebben hierover een motie voorbereid die 

inmiddels in het bezit van de voorzitter is. 

De IJsselmeerziekenhuizen ... 
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De heer Ruifrok: De heer Walraven stelde dat de magneetzweefbaan het werelderfgoed Schokland zou 

schaden. Ik hoor dat nu voor de tweede keer van hem en het intrigeert mij wat hij daarmee bedoelt. 

 

De heer Walraven: Als dat niet zo is, trek ik die opmerking uiteraard in. Ik heb dat ergens gelezen. 

 

De heer Leijten: Volgens mij blijft de magneetzweefbaan daar tien tot vijftien kilometer vandaan. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Ik wil de heer Walraven uit de droom helpen. Wat hij gelezen heeft is 

niet waar. 

 

De heer Walraven: Dank u vriendelijk! 

Ik was voornemens een en ander over de IJsselmeerziekenhuizen te zeggen, maar zal dat achterwege 

laten omdat mijn fractie de gecombineerde motie over dat onderwerp van harte kan ondersteunen. 

De SP kijkt met interesse uit naar de nieuwe nota over het sportbeleid, die de heer Bos op korte termijn in 

het vooruitzicht heeft gesteld. 

Milieubelang. Wij onderschrijven het betoog dat de heer Ruifrok daarover eerder tijdens deze sessie heeft 

gehouden. Economie is voor ons niet strijk en zet belangrijker dan ecologie. Soms is het andersom. 

Over de motie A6/A9 kan ik kort zijn: daar zijn wij tegen. Ons standpunt blijft dat meer asfalt de files niet 

oplost. 

De motie over Suriname, waarop de heer Crebas zojuist nog een toelichting heeft gegeven, vinden wij 

gezien de historische banden die wij met dat land hebben zeker gewenst. 

De heer Maenhout wil ik van harte bedanken voor het door hem uitgesproken compliment voor mijn 

analysecapaciteiten. Beginnersfoutje? Het feit dat de mening van mijn fractie afwijkt van het standpunt 

van de gerespecteerde fractie van de heer Maenhout behoeft niet per definitie te betekenen dat sprake is 

van een foutje. 

 

De heer Maenhout: Nee, maar dat had gekund! 

 

De heer Walraven: Ik wil mij niet op mijn beginnerschap laten aanspreken. Ik ben geen Calimero! 

Voor wat betreft de regionale luchthaven kan ik mij bij de woorden van de heer Crebas aansluiten. 

Tenslotte een opmerking over de Eurodisneyreis naar Parijs. Mijn fractie wil het college in de persoon van 

mevrouw Bouwmeester een videoband overhandigen. Wellicht kan zij daarmee de initiatiefnemende 

organisatie ervan overtuigen dat de direct of indirect ten laste van de gemeenschap komende kosten voor 

het geplande meerdaagse semi-pretpakket niet behoeven te worden gemaakt. Om te leren wat men 

beoogt te leren is naar onze mening geen reis naar Parijs nodig. Het is misschien het verschil tussen het 

beleven van een sportwedstrijd in het stadion of een opera in het theater en het zien ervan op de 

televisie. 

 

De voorzitter: Ik constateer dat de heer Walraven een motie heeft ingediend, die inmiddels al in productie 

is en zo dadelijk zal worden uitgedeeld. Ik zal de motie daarom niet voorlezen. 

 

Door de fractie van de SP is de volgende motie ingediend: 

 

"Provinciale Staten van Flevoland, in vergadering bijeen op 14 en 15 mei 2003; 

constaterende dat: 

- de prevalentie van het alcohol en/of drugs gebruik in Flevoland na Amsterdam het hoogste is in 

Nederland; 

- in Almere de bovengenoemde prevalentie sterker stijgt dan de bevolking; 

- drinkers een grotere kans hebben om een (dodelijke) verkeersongeval te veroorzaken; 

- drugsgebruik samen kan gaan met overlast en criminaliteit; 

- in Flevoland de laagste budget per volwassene beschikbaar is voor ambulante geestelijke 

gezondheidszorg; 

verzoeken het college: 

1. regelmatig, twee keer per jaar, cijfers te rapporteren over vraag & aanbod van de verslavingszorg, 

verkeersongevallen waarbij alcohol in het spel was en overlast/criminaliteit waarbij verdovende 

middelen een rol speelden gedifferentieerd naar gemeenten; 

 

 

2. regierol ter hand te nemen waarbij onder lid 1 genoemde informatie als basis dient om zowel 

preventief als curatief beleid te ontwikkelen; 

en over te gaan tot de orde van de dag." (21) 
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De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de PvdA een vraag stellen. Wij vragen ons af of 

de heer Ruifrok reeds als burgemeester is gepolst. Wij zien de heer Goossens immers als 

fractievoorzitter acteren. Als dat inderdaad het geval is, feliciteren wij hem graag van harte. 

 

De heer Ruifrok: Er zijn altijd fractieleden die zeggen "laat maar gaan", maar als ik dat doe bestaat het 

gevaar dat u uw veronderstelling bevestigt ziet. 

Het voordeel van een grote fractie is dat je de taken kunt verdelen en van de verschillende capaciteiten 

van de leden van de fractie gebruik kunt maken. Wij hebben in onze fractie mensen die veel ervaring in 

dit huis hebben en over veel historische kennis beschikken. Ik ben er blij om dat mijn fractie zo groot is en 

ik bij mijn optreden word ondersteund door een aantal mensen, in de lijn die wij met elkaar hebben 

afgesproken. Of dat een ondergraving van mijn positie als fractievoorzitter betekent wacht ik af. 

 

De heer Crebas: Ik wil erop wijzen dat wij bij de VVD hetzelfde verschijnsel hebben gezien. Ik begrijp  

dan ook niet waar de heer Jongsma zich druk om maakt. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Betreffende het vliegveld heeft de heer Greiner ons toegezegd 

dat wij daarover stukken in de bundel zullen ontvangen. Wij zien die stukken met belangstelling 

tegemoet. 

Met betrekking tot het breedbandig internet is naar voren gebracht dat de OPTA daarmee een probleem 

zou hebben. Ik denk dat dat niet zo is en wil de Gedeputeerde verzoeken ons ook daarover relevante 

stukken aan te reiken, zodat wij daarover in de commissie eens kunnen spreken. 

Dat brengt mij op het betoog van de heer Dijksma, die ons meldde dat wij onze kans hebben gemist. Dat 

vond ik niet aardig. De kansen die wij zien pakken wij en de kansen waarvan wij niet zeker zijn benutten 

wij niet. Wellicht heeft hij daarop gedoeld. 

Ik kom terug op ons plan iets aan de normen en waarden binnen het onderwijs te doen. Het EPD onder-

steunt dat niet. Dat is natuurlijk waar. Wij zouden dat project onder het ESF kunnen hangen als het 

personen boven de zestien jaar betreft of onder Leader Plus als wij ons tot bepaalde kernen beperken. 

Misschien is het een goed idee dat eerst te doen en het project daarna provinciebreed uit te werken. Wij 

kunnen hiervoor ook provinciegeld aanwenden. Wij vinden het een goed idee iets te doen aan de normen 

en waarden die binnen het onderwijs een plek moeten hebben. Ik vraag mij af of wij in dezen een initiatief 

van Gedeputeerde Staten kunnen verwachten. Wellicht kunnen wij dit onderwerp in de commissie 

behandelen. 

U, mijnheer de voorzitter, hebt het een en ander gezegd over de rampenplannen. Ik stel voor daarop op 

een ander moment terug te komen. Dat onderwerp wil ik nu laten rusten. 

Wel vragen wij ons af of de rampenplannen zijn bijgewerkt in verband met het wegvallen van de acute 

zorg in Emmeloord. Wij moeten er niet aan denken dat op 2 juli een ernstig ongeluk met een bus of iets 

dergelijks gebeurt. 

In eerste termijn hebben wij u een vraag gesteld over de veiligheidsintegratie tussen de verschillende 

partijen die zich daarmee bezighouden en op die vraag hebben wij nog geen antwoord gekregen. 

In eerste termijn hebben wij ook iets gezegd over efficiency en resultaten in relatie tot het jeugdbeleid. Wij 

hebben begrip voor de situatie die als gevolg van reorganisaties en dergelijke bij de instanties is 

ontstaan, maar dat neemt niet weg dat het onderzoeken van de efficiency bij die instanties een fase is die 

moet worden doorlopen alvorens extra budgetten worden aangesproken. Wij staan nadrukkelijk op het 

standpunt dat extra geld niet de enige oplossing kan zijn voor de wachtlijstproblematiek.  

Het ziekenhuis. De motie die door het CDA, de PvdA, de SGP, de VVD en onszelf is ingediend 

ondersteunen wij natuurlijk van harte en zoals de heer Bogerd reeds heeft medegedeeld trekken wij onze 

eigen motie in. 

Naast het gestelde in de nieuwe motie willen wij, ook aansluitend bij het betoog van de heer Leijten in 

eerste termijn, de Gedeputeerde verzoeken uit te dragen dat de Staten net zoals de vier betrokken wet-

houders geen vertrouwen hebben in de nu aanwezige raad van bestuur en vervanging daarvan bijzonder 

op prijs zal worden gesteld. 

Over de magneetzweefbaan is al door verschillende partijen iets gezegd en er zit ook een motie aan te 

komen. Volgens ons is er in deze Staten een meerderheid voor het inzetten op de Zuiderzeelijn via een 

conventioneel spoor en het loslaten van de mzb-variant. Waarschijnlijk is dat ingegeven door de sterk 

gewijzigde situatie rond de magneetzweefbaan, zoals door de heer Schaap toegelicht. Wij vernemen 

graag van het college of het voornemens is het standpunt van de meerderheid van de Staten over te 

nemen. Of daagt u ons uit op een later tijdstip een motie met een dergelijke strekking in te dienen? 

Tenslotte een opmerking over de files op de A6. Wij hebben de Gedeputeerde horen zeggen dat de 

personen die nu in de file staan zullen moeten leren leven met de gedachte dat zij daar in de komende 

jaren in de file blijven staan. Hebben wij dat goed begrepen? 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Allereerst willen wij het college bedanken voor de goede beant-

woording van de expliciet aan het college gestelde vragen. Ook het bestuursorgaan Commissaris van de 
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Koningin betrekken wij bij die dank. Het spagaat is al aangegeven door de fractie van D66 en wij willen u 

daarmee niet verder belasten. 

Bij het indienen van een motie over het dualisme hebben wij een vooruitziende blik gehad. Ik heb de 

vandaag gevoerde discussie goed op mij laten inwerken en denk dat het zeker zinvol is met elkaar van 

gedachten te wisselen over de vraag waar de taken en bevoegdheden liggen. Ik heb nagedacht over de 

wijze waarop ik dat kan concretiseren. Ik heb het idee dat wij op een tandem zitten en de achterste fietser 

zit te bellen en roept "pas op, ik haal je in!" Dat is de ene kant. Ik denk dat het van belang is dat wij kiezen 

voor een complementair bestuur en niet voor een contrair bestuur, maar wij moeten ook eens nadenken 

over de taken en bevoegdheden die een ieder heeft gekregen. 

Er zijn opmerkingen gemaakt over het personeelsbeleid en over interne zaken die de organisatie 

betreffen, maar dat zijn zaken die bij GS liggen. Ik zou meer voorbeelden kunnen geven, maar zal mij 

gelet op mijn lengte, breedte en zetel beperken. 

Wij zijn er blij om dat wij gezamenlijk een motie over de IJsselmeerziekenhuizen hebben kunnen indienen 

en zijn er ook blij om dat wij daarmee een voorbeeldrol vervullen. 

In onze eerste termijn hebben wij gezegd dat de overheid een voorbeeldrol heeft te vervullen. Ik hoop dat 

die voorbeeldrol zijn weerslag binnen de IJsselmeerziekenhuizen zal vinden en de knelpunten die er zijn 

overbrugd zullen worden. 

Het locatiebeleid. De Gedeputeerde heeft haarfijn aangevoeld wat door anderen en door ons is bepleit. 

Zijn enthousiasme over dit onderwerp werd zo groot, dat hij een andere pet opzette en zich weer eventjes 

voorzitter van de Kamer van Koophandel waande. 

Laten wij na de verkiezingen gedacht hebben dat hij die baan vaarwel had gezegd, maar het kan zijn dat 

hij er in de avonduren bij klust. Als dat zo is, moeten wij constateren dat de lijst van openbare 

betrekkingen van deze Gedeputeerde niet volledig is. 

De Gedeputeerde sprak over een U-bocht-constructie. Wat wij daaronder moeten verstaan hebben wij 

niet goed begrepen. Bij een U-bocht-constructie loop je het risico dat je eindigt waar je begonnen bent.  

Het openbaar vervoer. Wij hopen dat daarop in de commissie uitgebreider zal worden ingegaan. Door 

diverse fracties zijn daarover zinvolle opmerkingen gemaakt. Het lijkt mij toe dat de Staten in het kader 

van hun kaderstellende rol daarover iets moeten kunnen zeggen. 

Ik heb het voordeel dat ik dichtbij Gedeputeerde De Raad zit, die gisterenavond met droge ogen zat te 

vertellen dat hij tranen in de ogen had. Wat moet dat worden als hij werkelijk tranen in de ogen krijgt! In 

dat verband begrijp ik de opmerking van Gedeputeerde Bouwmeester, die over de watertoets en de 

stroomgebiedvisie heeft gesproken. Dat op dat terrein heel wat werk moet worden verzet is zeker. 

Naar aanleiding van de opmerking over de stimulering van de huisvesting van starters, mensen met een 

smalle beurs en ouderen hebben wij overlegd over wat wij met de bij de stukken gevoegde 

ombuigingsnota aan moeten. Daarin wordt gesteld dat €€ 100.000,- moet worden ingeleverd op het 

budget voor de mensen met een smalle beurs, ouderen en starters. Gebleken is dat het aantal aanvragen 

daarvoor niet zo groot is en daarom is van handhaving van die post afgezien. Ik denk dat het verstandig 

is dat wij bij de behandeling van de Woonvisie eens met elkaar nadenken over de vraag of voldoende 

financiële middelen aanwezig zijn om de woonvisie gestalte te kunnen geven. Bij dezen trek ik de 

desbetreffende motie in. 

Ik sluit mijn betoog af. Natuurlijk zijn er veel verleidingen. Luisterend naar de diverse discussies heb ik 

zitten nadenken en ik wil de Staten tot slot deze waarschuwing meegeven: "Kijk uit voor verleidingen, hoe 

langer je ernaar kijkt, des te aantrekkelijker ze worden." 

 

Motie 12 maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De heer Jongsma: Ik ben zoëven één ding vergeten, mijnheer de voorzitter. Ik zal het bijzonder kort 

houden. Zoals u allen kunt zien is de heer Lammers niet aanwezig, maar hij heeft toegezegd te zullen 

komen als dat stemtechnisch nodig is. Daarom zal ik kort zeggen voor welke moties wij zullen stemmen. 

 

De voorzitter: Ik stel u voor dat zo dadelijk te doen. Iedereen krijgt nog de gelegenheid een 

stemverklaring af te leggen. 

 

De heer Jongsma: De heer Lammers heeft dan niet meer de gelegenheid hier te komen. Wat ik wil 

zeggen is het volgende: als iemand denkt dat het spannend wordt, dan moet hij of zij mij maar 

aanschieten. 

 

De voorzitter: Ik wil de tweede termijn van de kant van de Staten hiermee afsluiten. 

Ik schors de vergadering tot vier uur. 

 

 

 

 

Schorsing. 
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De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik verzoek u allen uw plaatsen weer in te nemen. 

Voor de goede orde wijs ik erop dat u allen een bundeltje met de nog aan de orde zijnde moties hebt 

ontvangen. Daarin zit nog wel motie 12, die inmiddels door de heer Bogerd is ingetrokken. 

Ik meld u even dat één van de indieners van motie 7 mij zoëven een gewijzigd exemplaar van die motie 

heeft overhandigd. De gewijzigde motie wordt op dit moment vermenigvuldigd, daarnaar kunt u in de 

schorsing na de beantwoording door het college kijken en zo nodig kunt u daarop in een stemverklaring 

reageren. 

Wij zijn nu toe aan de beantwoording van de zijde van het college van de in tweede termijn gestelde 

vragen en gemaakte opmerkingen. Ik zal op één punt inhoudelijk ingaan en vervolgens zal ik namens het 

college op een drietal moties reageren. 

Allereerst een enkele opmerking over het onderwerp veiligheid, dat door de heer Jongsma aan de orde is 

gesteld. Zijn tweede vraag is mij niet helemaal helder en ik stel daarom voor die vraag onderdeel te laten 

zijn van de afspraak die wij over de rampenplannen in het algemeen hebben gemaakt. 

Op de concrete vraag van de heer Jongsma over de relatie tussen de rampenplannen en de acute 

opvang of zorg in ziekenhuizen kan ik hem antwoorden, dat dat element niet in de rampenplannen van de 

gemeenten wordt geregeld. Er zijn wel draaiboeken van de GGD en de ambulancedienst en die boeken 

worden permanent, zelfs dagelijks, aan wijzigende omstandigheden in beschikbare capaciteit waar dan 

ook aangepast. Ook verkeersmaatregelen die verhinderend zouden kunnen zijn voor het functioneren 

van de ambulancedienst worden daarin verwerkt.  

Ik kom nu tot de moties. 

Motie 6 van de ChristenUnie over het terugdringen van overbodige regelgeving. Het college heeft in zijn 

eerste termijn al aangegeven aan die motie absoluut geen behoefte te hebben. Wij sluiten ons aan bij de 

daarover gemaakte opmerkingen door onder anderen de heer Maenhout, maar ook anderen, die hebben 

gezegd geen behoefte te hebben aan het starten van een project, zoals in die motie is gevraagd. 

In onze reactie op motie 8 van D66 over Suriname hebben wij gisteren al gezegd dat wij de beslissing 

daarover uiteraard aan de Staten overlaten. De Staten moeten bepalen of zij het wel of niet gewenst 

achten een dergelijk onderzoek te starten. Het college heeft een collegeprogramma, waarin wordt 

gesproken over "bij voorkeur in de richting van Oost-Europa en met behulp van INTERREG", maar dat is 

niet per definitie exclusief. De Staten moeten maar zeggen of zij dat onderzoek wel of niet willen 

opstarten. 

Tenslotte motie 18 van GroenLinks. Ook dat is natuurlijk een motie waarover wij de beslissing aan de 

Staten willen laten. De Staten beslissen over hun eigen budgetbehoefte. 

Omdat wij vele nieuwe Statenleden hebben, wil ik wel in herinnering roepen dat de budgetten die thans in 

de begroting 2003 staan en dus voor wat het college betreft zullen worden doorgezet in het budget voor 

2004 - behoudens als de hemel valt en wij allemaal een blauwe hoed dragen -, de budgetten zijn die op 

basis van de werkzaamheden van de projectgroep dualisme door de Staten zijn bepaald. Dit was een 

toelichting op de voorgeschiedenis van dit onderwerp. Het is nogmaals gezegd aan de Staten te bepalen 

wat hun budgetbehoefte voor hun functioneren is. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Kunt u ons uw opvatting over motie 13 mededelen? 

 

De voorzitter: Gisteren heb ik al gezegd dat het doen van een uitspraak daarover uiteraard aan de Staten 

is. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Het lijkt erop dat wij van de €€ 180.000,- nog 

€€ 105.000,- over hebben, maar misschien is dat schijn. 

Hedenmorgen heb ik van het IPO-bestuur begrepen dat het financieel pakket van deze coalitie voor de 

provincies beter uitpakt dan dat van de vorige coalitie. Ambtelijk heb ik echter uit het BOAG Financiën 

doorgekregen dat waarschijnlijk meer op het provinciefonds zal worden bezuinigd. Daar is heel duidelijk 

geworden dat sprake zal zijn van een fasering en die bezuinigingen verdeeld over een periode van vier 

jaar zullen worden doorgevoerd. Er zal dus sprake zijn van geleidelijkheid, zodat de bezuinigingen op de 

korte termijn minder zwaar voelbaar zullen zijn. Het is echter wel de verwachting dat de piek in de eerste 

jaren zal liggen. 

In ieder geval is duidelijk - ik heb dit gisteren ook al gezegd - dat halverwege de maand juni de mei-

circulaire beschikbaar zal komen en wij pas dan zeker zullen weten welke de uitgangspunten voor de 

begroting 2004 zullen zijn. Ik zal de Staten zo snel mogelijk informeren over de gevolgen die het nieuwe 

regeerakkoord voor onze begroting zal hebben. Als wij dat niet in een commissievergadering kunnen 

doen, zullen wij de Staten daarover schriftelijk informeren. 

De opcenten motorrijtuigenbelasting blijven de Staten bezighouden. Ik heb goed geluisterd naar hetgeen 

daarover door de diverse fracties is opgemerkt. Het college heeft voor wat betreft de opcenten motor-

rijtuigenbelasting een duidelijk standpunt ingenomen: de jaarlijkse indexering wordt gecontinueerd.  
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Niet minder en niet meer. Gelet op de twijfels die ik daarover heb horen uitspreken vraag ik mij af of de 

PvdA dat uitgangspunt nog steeds ondersteunt. Ik neem aan dat dat het geval is. 

 

De heer Ruifrok: Volgens mij heb ik niet het tegendeel beweerd, mijnheer de voorzitter. 

Ik heb wel aangekondigd dat dit een punt is waarover wij voortdurend met elkaar in discussie moeten 

blijven, dit zeker waar de financiële situatie van deze provincie zich wijzigt en verslechtert zal dit één van 

de eerste punten zijn die mijn fractie aan de orde wil stellen. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ook over de kerntakendiscussie is in tweede 

termijn het een en ander opgemerkt. Als er een tweede fase komt, zullen keuzen moeten worden 

gemaakt. Dat is natuurlijk een mooi politiek proces. 

Met betrekking tot de efficiencywinst is over 5% gesproken. Dat percentage wordt gebruikt om de extra 

werkzaamheden te kunnen verrichten en wij bekijken of wij zaken anders kunnen doen. Daarbij hoort 

natuurlijk een heel strak budgetbeleid. Ik ben blij met de complimenten die de SP daarvoor heeft uit-

gesproken. Ik wil de Staten voorhouden dat dat strakke budgetbeleid, in welk verband wij een decentra-

lisatie van de budgetten krijgen, natuurlijk een leerproces inhoudt. Wij moeten bekijken hoe dat proces 

zich verhoudt tot het integraal management en de wijze waarop men daarmee bezig is. Het is aardig dat 

in een kleine fractie als de LPF andere ervaringen leven. Gisteren, na de vergadering, zei de heer 

Lammers tegen mij dat hij door mijn opmerkingen aan het denken was gezet. Hij zei letterlijk: "Ik zal er 

vannacht nog eens over nadenken." Ik hoop dat mijn opmerkingen hem niet uit zijn slaap hebben 

gehouden. De heer Jongsma denkt daarover kennelijk anders. Ik ga ervan uit dat het de LPF-fractie 

duidelijk is dat zij hier voor de totale provincie aanwezig is. Tot zo ver voor wat het financiële beleid 

betreft. 

Ik wil nu even op Europa ingaan. De fractie van D66 stelde dat de provincie Flevoland mogelijk een slecht 

imago heeft in verband met het feit dat zij een doelstelling 1-gebied is. Ik wil erop wijzen dat wij binnen 

Europa ten aanzien van ons programma een goede naam hebben. Dat komt door de wijze waarop wij 

met het programma omgaan. Verder sluit ik mij bij de interrupties van de heer Maenhout aan. 

 

De heer Jongsma: Een korte interruptie, mijnheer de voorzitter. In de landelijke pers en ook in de 

landelijke pers wordt vaak badinerend gesproken over de provincie Flevoland, die zogenaamd arm is en 

Europese middelen nodig heeft. Bent u het met mij eens dat wij dat imago hebben? 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Van die badinerendheid was al in 1994 op de Duitse televisie sprake. 

Ik meen dat de ZDF toen een programma uitzond waarin dat beeld naar voren kwam. 

 

De heer Jongsma: Daaraan heb ik gerefereerd. Ik heb niet gerefereerd aan de prestaties. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Het CDA heeft gevraagd wat wij richting de nieuwe lidstaten van de 

Europese Unie doen. Ik denk dat dat ook meespeelt bij onze goede naam binnen Europa. Ambtelijk doen 

wij daaraan erg veel. Wij geven van Litouwen tot Tsjechië regelmatig voorlichting over hoe een 

doelstelling 1-programma moet worden opgezet. Onze ambtenaren zijn op dat gebied met zeer 

intensieve programma's bezig. Zelf heb ik in het kader van het Comité van de Regio's zitting in de 

begeleidingscommissie van een Oost-Europees land. Met het oog op de wijziging van de portefeuilles zal 

dat misschien veranderen. Voorts kan ik de Staten mededelen dat de volgende week een handelsmissie 

van de Kamers van Koophandel van Flevoland en Utrecht gezamenlijk een missie richting Polen en 

Tsjechië gaat ondernemen. Er zijn dus vele initiatieven en ik denk dat dat belangrijk is. 

Verder kan ik de Staten nog mededelen dat het door de zeer constructieve houding van de collegeleden 

mogelijk is geworden dat ik als lid van het bestuur van het IPO word voorgesteld  voorde portefeuille 

Europa. Dat betekent dat wij een extra ingang zullen hebben in Lelystad, Brussel, Straatsburg en Den 

Haag. 

Zonder op het terrein van de heer Greiner te willen komen wil ik nu een enkele opmerking maken over 

"De Aanjager". De katalyserende rol die "De Aanjager" in de Flevolandse economie en voor het Europees 

Programma speelt is belangrijk. Die rol onderkennen wij. Wij moeten er wel voor waken dat "De 

Aanjager" zich op het terrein van PME begeeft. Die taak is duidelijk anders. "De Aanjager" kan een 

katalyserende rol vervullen en dat is ook één van de doelstellingen van de ontwikkelingsmaatschappij. 

Voor wat het Europees Programma betreft moet ik de LPF teleurstellen. Wij kunnen een normen- en 

waardenprogramma niet onder het Europees Programma brengen en de LPF kan in dat opzicht dus geen 

voorstel van het college van Gedeputeerde Staten verwachten. Het basisonderwijs is overigens geen 

taak van de provincie.  

 

De heer Jongsma: Ik heb geprobeerd tot een analogie te komen met het verkeersveiligheidbeleid op welk 

gebied de provincie ook een taak vervult. Ik had bedacht dat een en ander financieel wellicht 

gemakkelijker haalbaar zal zijn door het ESF hierbij te betrekken, maar dat is zeker geen 

randvoorwaarde. 
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De heer Dijksma (Gedeputeerde): Ik ben van mening dat dit geen taak is voor de provincie. Als de Staten 

daarover anders denken, moeten zij dat maar uitspreken. 

De PvdA en het CDA hebben opmerkingen gemaakt over het grondbeleid. Ik ben expliciet als 

portefeuillehouder grondbeleid benoemd. Die term kenden wij nog niet en dat geeft aan dat wij iets aan 

het grondbeleid willen gaan doen. In de vorige collegeperiode hebben wij daarmee een start gemaakt. 

Het formuleren van een grondbeleid is een complexe zaak. Van de landbouwgrond in onze provincie is 

ongeveer 50% in handen van Domeinen. Domeinen heeft plannen voor de verkoop van gronden in 

Flevoland, waarover wij in het nieuwe regeerakkoord waarschijnlijk het een en ander zullen lezen. Daar 

moeten wij naar kijken. Wij zijn hierover in overleg met een aantal Ministeries en met de Raad voor 

Vastgoed van de Overheid. Ik wil heel graag toezeggen dat wij in de loop van dit jaar met elkaar over dit 

onderwerp zullen spreken aan de hand van alle informatie die wij daarover tot nu toe hebben. Over de 

vorm waarin wij dat gaan doen wil ik met de Staten overleggen. Het lijkt mij goed daarover in het 

presidium overleg te plegen. Ik weet echter niet zeker of de in zo'n overleg aan de orde komende 

informatie informatie is die wij in de openbaarheid moeten neerleggen. Het is de Staten bekend dat dit 

gevoelige informatie is. Het college is er nog niet helemaal uit hoe wij het grondbeleid vorm moeten 

geven en ik zeg nogmaals toe dat wij daarover graag met de Staten zullen overleggen. 

Ik kom bij mijn laatste punt. De CDA-fractie heeft erop gewezen dat zij vijf dikke rapporten over informatie 

en automatisering heeft ontvangen. Tot op heden heb ik vaak te horen gekregen - veelal van de 

ChristenUnie - dat er weinig lijn zat in de ontwikkelingen op dit gebied en een en ander voornamelijk aan 

de hand van "trial and error" gebeurde... 

 

De heer Van Daalen: Wij hebben niet geklaagd, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer Dijksma (Gedeputeerde): Verre van dat! Ik gebruik uw reactie zelfs als ondersteuning van mijn 

standpunt. Ik denk dat wij het beleid nu duidelijk hebben geëxpliciteerd. In die rapporten is helder aan-

gegeven hoe het beleid in elkaar zit. 

Tot slot wil ik op motie 17 van GroenLinks reageren. In deze motie spreekt GroenLinks over het prestatie-

contract dat wij met het management moeten afsluiten. Ik denk dat de Staten het college die opdracht 

niet moeten geven. Wij zijn geen voorstanders van zo'n prestatiecontract. Wij hebben een heel ander 

middel gekozen. Wij zijn een goede planning- en controlsystematiek aan het opzetten, die wij in de 

organisatie zullen invoeren. Daarom willen wij geen draai maken in de richting van een prestatiecontract. 

Nogmaals: wij zetten een goed planning- en controlsysteem op en dat middel gebruiken wij voor een 

goede sturing van de organisatie. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Allereerst wil ik de 

Staten dankzeggen voor de ondersteuning van het water- en milieubeleid. Die ondersteuning geeft 

een op dit terrein beginnend Gedeputeerde moed. Dit beleidsterrein is door mijn voorganger uit-

stekend behartigd en het zal moeite kosten hem te evenaren, maar ik ga mijn best doen. 

De vraag van het CDA over het IOP heb ik gisteren inderdaad niet beantwoord. Mijn excuses daarvoor. 

Wij hebben een tweetal rapporten laten maken - het tweede rapport is een uitwerking van het eerste 

rapport - over de achterstand in tal van opzichten. Daar komt de 30% vandaan waarover de SP heeft 

gesproken. Het gaat om 30 tot 50%. Die rapporten zijn de onderbouwing van het "nee, tenzij" en van het 

door het rijk accepteren van het "nee, tenzij" en het bouwen van een integraal ontwikkelingsplan. Dat is 

onvoldoende om te kunnen bepalen wat wij feitelijk nodig hebben om daar in 2030, een grote stad te 

kunnen realiseren. Daarvoor hebben wij meer informatie nodig. Op dit moment wordt gekeken naar de 

achterstand op het gebied van de voorzieningen, die absoluut moet worden ingehaald. Dat is de ene kant 

van het verhaal. 

De andere kant van het verhaal is het antwoord op de vraag wat wij nodig hebben om in 2030 een stad 

van die omvang te kunnen realiseren met de daarbij passende voorzieningen, werkgelegenheid en infra-

structuur. Dat wordt op dit moment in het kader van het project Almere onderzocht en uit dat onderzoek 

zal een aantal eisen voortkomen waarover wij met het rijk en de andere partners zullen moeten onder-

handelen. In die zin doen wij dus wat van ons gevraagd wordt. Op een gegeven ogenblik zullen wij een 

keuze moeten maken tussen wat wij bij de onderhandelingen willen bereiken en vervolgens zullen wij met 

elkaar moeten afwegen of wij wel of niet akkoord gaan. Wij zullen de Staten in dat proces meenemen en 

uiteraard zullen wij de Staten bij de uiteindelijke afweging betrekken. De Staten nemen daarover samen 

met de gemeenteraad van Almere en het rijk een besluit. 

Over de takenverdeling in het college wil ik het volgende opmerken. Ik meen dat ik al een antwoord heb 

gegeven op de vraag over de coördinatie IOP.  

Natuurlijk zijn er op tal van terreinen allerlei afstemmingsproblemen. Er zijn terreinen waarbij meerdere 

portefeuillehouders betrokken zijn zoals het vliegveld Lelystad, de gebiedsgerichte projecten, jongeren-

beleid en niet te vergeten financiën. Op al die terreinen zullen wij moeten bepalen waar de grenzen 

liggen, wie wat doet, wanneer wie waarheen gaat enzovoorts. Zodra wij daarmee klaar zijn zullen wij de 

Staten een lijstje geven waarin zal worden aangegeven welke Gedeputeerde zij waarop kunnen 
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aanspreken. Daarbij wil ik de kanttekening maken dat altijd sprake blijft van een integrale 

collegebevoegdheid. 

 

De heer Bogerd: Mijnheer de voorzitter. Zoëven heb ik het voorbeeld van de tandem aangehaald. Begrijp 

ik goed dat nog niet is uitgemaakt wie voorop en wie achterop zit? 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat is wel uitgemaakt, maar wij weten nog niet wie 

op welk moment mag bellen. Dat is het punt, daar gaat het om. 

 

De heer Bogerd: Op die tandem moet dus een bel zitten. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): En een achterlicht, een rem en een wit spatbord. 

 

De heer Bogerd: Dat vind ik prima. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. De fractie van de 

ChristenUnie heeft gesproken over de geluidhinder. Gelukkig is opgemerkt dat daarover in het 

Omgevingsplan het een en ander is vermeld. Wij doen daaraan behoorlijk veel. Ik zou mij kunnen 

voorstellen dat de heer Van Daalen de voorzitter van de commissie die daarover gaat vraagt eens een 

presentatie te laten verzorgen over het geluidbeleid. Ik denk dat dat beter is dan dat ik nu uitgebreid ga 

vertellen wat op dat gebied gebeurt en nog moet gebeuren. Ik zeg dit omwille van de tijd en om te 

voorkomen dat de voorzitter naar mij gaat zitten kijken. 

 

De heer Van Daalen: Dat hij naar u kijkt ziet u toch niet. Dat maakt niet uit. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik zie dat vanuit mijn ooghoek wel degelijk. 

Ik vind het jammer dat de fractie van de ChristenUnie, hoewel zij zegt kunst en cultuur wel te waarderen, 

grootschalige manifestaties op dit moment een probleem vindt. In het kader van de nieuwe kunstnota 

zullen wij daarover komen te spreken. Ik hoop de ChristenUnie dan alsnog van het nut en de noodzaak 

van grootschalige manifestaties te kunnen overtuigen. Overigens wil ik de fracties die kunst en cultuur als 

belangrijk voor deze maatschappij naar voren hebben gehaald dankzeggen. 

 

De heer Van Daalen: Ik neem aan dat uw dank ook in onze richting is uitgesproken want wij hebben dat 

ook gedaan. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ja, maar toch iets anders. 

Op de door GroenLinks over het IOP gemaakte opmerkingen zal ik reageren als ik zo dadelijk motie 20 

behandel. 

Het reisje naar Parijs wordt steeds mooier, het is nu al een Eurodisney-uitstapje geworden. Omdat ik 

ervan ben uitgegaan dat geduld wordt beloond, heb ik nog niet inhoudelijk uitgelegd wat de bedoeling van 

deze reis is. 

Inderdaad: geduld wordt beloond. Ik heb een prachtige cd ontvangen, waarvoor ik de heer Walraven 

graag nogmaals dankzeg. De titel "La haine" oftewel "De haat" is naar ik veronderstel niet overdrachtelijk 

bedoeld. 

 

De heer Walraven: Absoluut niet! 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Gelukkig! 

Ik moet de Staten teleurstellen: wij gaan niet echt naar Parijs. Wij gaan naar Marne-la Vallée, een 

voorstad van Parijs, een zogenaamde new town. Een reis naar het centrum van Parijs zou natuurlijk 

reuzeleuk zijn, maar daar gaan wij dus niet naartoe. Wij gaan naar Marne-la Vallée om te kijken wat daar 

is gebeurd en wat in zo'n groeigemeente van belang is. Ik moet de Staten melden dat wij in het kader van 

het project "new towns" - dat is een INTERREG-project geweest - contacten met die gemeente hebben 

gelegd. Ook in dat kader is het interessant dat wij daarheen gaan. Als ik op tijd thuis wil zijn - en dat wil ik 

- kan ik niet naar Eurodisney. Dat is een facultatief bezoek. De Staten kunnen gerust zijn: als oma zal ik 

mij niet in de armen van Micky Mouse storten. Of de heer Greiner dat zal doen weet ik niet, hij is 

natuurlijk geen oma. Ik zou het heel aardig vinden deze film in het Provinciehuis te draaien, zodat 

degenen die daarin interesse hebben van de inhoud ervan kunnen kennisnemen. Dat zijn de principiëlen 

onder ons en degenen die uitgeloot zijn. In elk geval zal iedereen de film kunnen zien. 

 

De heer Van der Meulen: U hebt zojuist gezegd dat u zich niet in de armen van Mickey Mouse zal 

storten. Weet Micky Mouse dat al? 
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Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Dat denk ik niet. Misschien wilt u Micky daarvan op 

de hoogte stellen. 

 

Mevrouw Koster: Kunnen wij de kwestie Parijs afronden? Ik vind het heel dapper van de leden van de 

delegatie dat zij naar Parijs gaan. Degenen die niet begrijpen dat daarvoor moed nodig is verwijs ik graag 

naar de bundel van Annie M.G. Schmidt waarin de lotgevallen van de kat van ome Willem vermeld staan. 

Die is ook in Parijs geweest! 

 

De heer Walraven: Ik wil de Gedeputeerde dankzeggen voor het feit dat zij de reis naar Parijs achteraf 

heeft gemotiveerd. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik kom bij motie 20 van GroenLinks over het 

Integraal Ontwikkelingsplan. Mijns inziens gebeurt hetgeen in deze motie wordt bedoeld al. Wij hebben 

een door het rijk, de provincie en de gemeente geformeerd projectbureau, dat klein en slagvaardig moet 

zijn. Daarin moeten wij dus niet allerlei organisaties zetten. Dat projectbureau moet voor een grote 

betrokkenheid van alle lagen van de samenleving zorgen. Dat is waarover de fractie van GroenLinks haar 

bezorgdheid heeft uitgesproken. Dat is een eis die wij aan het projectbureau hebben gesteld en wij zien 

erop toe dat dat gebeurt. Alle sectoren, alle gelaagdheden, van de maatschappij worden betrokken bij de 

voorbereiding van de uiteindelijke keuze die gemaakt zal worden, de keuze tussen "kan het wel of kan 

het niet". Ik begrijp de strekking van de motie, maar wil haar wel ontraden. 

Ik denk dat ik alle vragen en opmerkingen heb beantwoord. 

 

De heer Schaap: Mag ik de Gedeputeerde vragen waarom zij de motie ontraadt, mijnheer de voorzitter? 

Zij zal zich kunnen voorstellen dat hetgeen in de motie wordt gesteld geen verzinsel is. De motie is 

bedoeld als een ondersteuning van de taak die de provincie terzake heeft. De door ons onder woorden 

gebrachte zorg is niet theoretisch. Het is geenszins onze bedoeling het projectbureau verder op te tuigen, 

ik heb het letterlijk over de structuur gehad. Het lijkt ons relevant dat die structuur wordt ontwikkeld in 

overeenstemming met de maatschappelijke relaties die hiermee verbonden zijn. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Ik begrijp nu dat de structuur van het 

projectbureau en de aard van de activiteiten van het projectbureau door elkaar lopen. Het projectbureau 

houdt zich met het project Almere bezig. Bij het project Almere worden alle maatschappelijke 

groeperingen al betrokken. Dat betekent dat deze motie niet nodig is. Wij kregen bij lezing van de motie 

de indruk dat u alle maatschappelijke organisaties bij het projectbureau Almere betrokken wilt zien. Wat u 

beoogt, de strekking van deze motie, gebeurt op dit moment al. 

 

De heer Schaap: Ik wil niet beweren dat hetgeen u zegt niet juist zou zijn, maar ik betwijfel dat. Wij praten 

over een heel groot project, dat dertig jaar zal gaan omvatten. De inrichting van het bureau vloeit voort uit 

de perceptie die daar achter zit en mijns inziens kan die bijzonder veel versterking verdragen. 

 

Mevrouw Bouwmeester-den Broeder (Gedeputeerde): Kunt u tevreden zijn met mijn toezegging dat wij 

deze discussie nog eens in de commissie voeren? Dan kunnen wij de structuur van het projectbureau, 

het project zelf en alle activiteiten die plaatsvinden uit elkaar halen. De directeur van het projectbureau, 

de heer Van der Aa, kunnen wij dan vragen uiteen te zetten wat zoal gebeurt. Dat is wat ik de Staten zou 

willen voorstellen. De strekking van deze motie aanvaarden wij. 

 

Mevrouw Bliek-de Jong: Mijnheer de voorzitter. Dat lijkt mij een heel goed voorstel. Eerlijk gezegd begrijp 

ik GroenLinks niet goed. Een vertegenwoordiger van GroenLinks heeft namelijk in de 

commissievergadering voorgesteld de gelden voor het Ontwikkelingsplan Almere niet beschikbaar te 

stellen omdat er op rijksniveau toch niets gebeurt. Misschien kan GroenLinks in de commissievergadering 

uitleggen wat zij bedoelt. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Voor mij resteert een beperkt aantal 

onderwerpen. 

Allereerst een opmerking over de magneetzweefbaan. Ik ben van mening dat een grote meerderheid van 

de Staten zich aan de het vorig jaar in het kader van de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken wil 

houden. Gisteren heb ik uitgelegd dat wij daarover komen te spreken. Laten wij afwachten wat het 

nieuwe Kabinet daarover gaat zeggen. Tegen die achtergrond zal ik zo dadelijk iets over de moties 

zeggen. 

De A6/A9. Het is helder dat het de inzet van het college is dat de bestuurlijk gemaakte afspraken moeten 

worden nagekomen. Wij zijn altijd voor de A6/A9 ondertunneld gegaan. In het kader van "De Uitweg" zijn 

meerdere modellen ontwikkeld - dat moeten wij respecteren - en daaruit moeten nog keuzen worden 

gemaakt. Dat één van de partijen vooruitlopend op de uitkomst van dat proces al een keuze kenbaar 

heeft gemaakt, wil niet zeggen dat de andere opties niet meer bespreekbaar zijn. 
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De suggestie van de CDA-fractie met name naar het rijk te kijken is heel duidelijk. Gisteren heb ik dat niet 

gezegd, maar dat is zeker van belang omdat het rijk bezig is met een preverkenningen-fase en straks in 

het kader van het MIT een studie zal opzetten. Dan zullen de verschillende modellen ook aan bod komen. 

De keuze zal natuurlijk ook van de financiële haalbaarheid afhangen. Overigens is dit natuurlijk een 

project voor de lange termijn. 

Sprekend over termijnen wil ik iets opmerken over de korte en de lange termijn, waarover de heer 

Maenhout het een en ander heeft gezegd. 

Onder andere door de ChristenUnie is opgemerkt dat de lange-termijnoplossingen vanzelf komen. Dat is 

absoluut niet waar. Als wij er niet aan trekken komt er niets. Wij moeten ook aan de lange termijn blijven 

werken. Toen de heer Maenhout zoëven over de korte termijn-oplossingen sprak voelde ik mij een beetje 

zoals Frank de Boer die van rechtsachter in één rush naar voren komt - daar doet hij wel lang over -, een 

prima voorzet geeft naar Maenhout, die inkopt. Dat is prachtig: het is 1-0 voor Flevoland. Dat is 

uiteindelijk waar het om gaat. Zo zien we maar wat Maenhout en Flevoland hebben bereikt. 

De CDA-fractie heeft ervoor gepleit nogmaals het gesprek over de N23 aan te gaan. Ik wil best 

toezeggen dat die gesprekken zullen plaatsvinden, al gaat het maar om de koppeling met de Hanzelijn. 

Wij zullen dat punt zeker invullen, maar ik heb gisteren al geprobeerd duidelijk te maken dat wij in dat 

opzicht niet veel illusies moeten hebben. Het is een groot gat dat overbrugd moet worden. Mooie praatjes 

zijn gemakkelijk, het gaat om boter bij de vis. 

Tot slot kan ik toezeggen dat wij het openbaar vervoer in de commissie zullen brengen. De OV-visie ligt 

er, die hebben wij vastgesteld en de uitwerking ervan zullen wij met elkaar handen en voeten moeten 

geven. 

Ik kom bij de moties. 

Motie 1 zien wij als een ondersteuning van het door ons ingezette beleid. Gisteren heb ik al gezegd dat ik 

hierover met Nijdam heb gesproken. Het was niet de bedoeling dat partijen elkaar uit de wind houden, 

maar misschien is dat aan de overzijde wel gebeurd. Motie 1 wil ik graag ondersteunen. 

Motie 15 van GroenLinks over het gebiedsgerichte beleid vind ik natuurlijk heel sympathiek. Zeker als 

portefeuillehouder wil ik niets liever dan meer geld hebben om het gebiedsgerichte beleid goed van de 

grond te krijgen. Deze motie heeft echter een keerzijde. In de motie wordt een bedrag van €€ 400.000,- 

extra gevraagd zonder dat daarvoor een dekking wordt aangegeven. Ik wil wijzen op wat wij in het kader 

van het Omgevingsplan hebben gedaan. In het Omgevingsplan is bepaald dat wij acht gebieden hebben 

waarin spanningen tussen de verschillende  functies aanwezig zijn, maar wij gaan eerst met een vijftal 

gebieden aan de gang. De heer Schaap sprak over een viertal gebieden. Het Ketelmeer is nog steeds 

niet afgerond, maar dat is het vijfde gebied. Wij hebben alle beschikbare menskracht en alle beschikbare 

middelen nodig om dat goed van de grond te krijgen. De eerste aanzetten zijn gegeven en de plannen 

voor aanpakken worden zo langzamerhand in plannen voor uitvoering vertaald. Laten wij eerst daarmee 

aan de gang gaan. Het is niet alleen ons probleem dat wij hiervoor geen geld hebben, dat is ook een 

probleem van het rijk en van de lokale en regionale partners zoals het waterschap, de gemeenten, 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, die ook vaak grote moeite hebben om de cofinanciering te 

regelen. Kortom: het lijkt aardig, maar wij hebben hiervoor geen geld en menskracht en onze partners 

ook niet. Daarom ontraad ik de motie. 

 

De heer Schaap: Dat vind ik merkwaardig. Eigenlijk zegt de Gedeputeerde dat hij afstand neemt van zijn 

eigen beleid. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Nee, ik wil de middelen die ik hiervoor beschikbaar heb maximaal 

inzetten op de vier gebieden die nu aan de orde zijn. Ik doe liever iets goed dan half. Daarom wil ik met 

gebruikmaking van de middelen die wij hebben op deze manier doorgaan. Op grond van een verevening 

met Zuid-Holland hebben wij voor het komend jaar overigens iets meer geld gekregen. Kortom, wij 

hebben zowel qua menskracht als qua middelen de handen vol en dat geldt ook voor onze 

gebiedspartners. Wij kunnen wel iets willen, maar daarvoor hebben wij de cofinanciering van anderen 

nodig en die is er niet.  

 

De heer Schaap: Als u dat wilt, kunt u de Staten toch vragen... 

 

De voorzitter: Ik denk dat deze motie, die in een zeer laat stadium is ingediend, voldoende is besproken. 

U hebt de motie niet eerder toegelicht en ik wil niet toestaan dat u via een interruptie een debat gaat 

voeren over een motie die pas in tweede termijn is ingediend. 

 

De heer Schaap: Ik wilde de Gedeputeerde een vraag stellen, mijnheer de voorzitter. 

 

De heer De Raad (Gedeputeerde): Over motie 16 kan ik kort zijn. Ook die motie wil ik ontraden. De argu-

mentatie daarvoor zal helder zijn, die is vandaag en gisteren meerdere malen aan de orde geweest. 
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Ik kom bij motie 19. Volgens mij heb ik gisteren al gezegd dat ik graag bereid ben in de commissie over 

agrarische ontwikkeling en een agrarisch actieprogramma van gedachten te wisselen. Ik heb begrepen 

dat dit een afgebakend iets is. In het kader van de Landbouwontwikkelingsnota zullen wij natuurlijk 

moeten doorgaan. De tijd en ook de landbouw staan niet stil. Wij kunnen twee dingen doen. Ik stel mij 

voor dat wij in het najaar in ieder geval een discussie zullen hebben over de vraag hoe nu verder in het 

kader van de Landbouwontwikkelingsnota. Laten wij daaraan de evaluatie van het agro-actieprogramma 

koppelen. Dan slaan wij twee vliegen in één klap. Het is belangrijk van het verleden te leren, maar ik kijk 

graag naar de toekomst omdat wij het in de toekomst moeten verdienen. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik wil de vragen in omgekeerde volgorde beant-

woorden en zal beginnen met de beantwoording van de vraag van de SGP-fractie of ik nog steeds 

voorzitter ben van de Kamer van Koophandel. Op die vraag kan ik antwoorden dat ik dat sinds 24 april 

jongstleden niet meer ben. Dat was de dag waarop ik Gedeputeerde mocht worden. Zoals u weet is het 

voorzitterschap van de Kamer van Koophandel onverenigbaar met de functie van Gedeputeerde. De heer 

Reimert is plaatsvervangend voorzitter en per 23 juni zal de heer Nijhof als mijn opvolger worden 

geïnstalleerd. De heer Maenhout feliciteerde hem gisteren al. 

 

De heer Bogerd: Bent u nog wel in dienst als voorlichter van de Kamer van Koophandel? 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Ik deel mijn kennis graag met u, neemt u mij dat niet kwalijk. 

Ik wil hieraan nog iets toevoegen. Buiten mijn gezin heb ik drie passies: onderwijs - 35 jaar werken in het 

onderwijs voor bijzondere doelgroepen trekt zijn sporen -, economische ontwikkeling en Flevoland. Dat 

zijn mijn passies en daarom heb ik in de afgelopen jaren getracht mijzelf op die gebieden te manifesteren. 

Af en toe werkt dat misschien nog door. Gisteren heb ik af en toe over "wij" gesproken als ik het over de 

Kamer van Koophandel had. Mijn excuses daarvoor. Dat komt door de gedrevenheid die ik aan de dag 

heb willen leggen. 

De fracties van D66 en LPF hebben in tweede termijn nog een enkele opmerking gemaakt over het vlieg-

veld. D66 heeft gevraagd of wellicht sprake is van een terminologische shift - een prachtige bewoording! - 

waarbij een kwalitatieve verandering hoort. Het laatste is zeker niet het geval. Wij willen aansluiten bij de 

wettelijke terminologie, in welk verband een onderscheid wordt gemaakt tussen de begrippen "kleine 

luchthaven" en "regionale luchthaven". Ik heb toegezegd dat de Staten alle stukken daarover zullen 

krijgen en in die stukken een en ander gedetailleerd zal worden uitgelegd. Gezegd is dat wij, als het gaat 

om de beïnvloeding van de economie, de rol van de provincie niet moeten overschatten. Het is juist dat 

ons enige bescheidenheid past. In het in de motie genoemde bedrag is dat helder uitgedrukt. Daarin staat 

een bedrag van €€ 50.000,-. Ik zou liever €€ 500.000,- hebben gehad, maar leg mij bij €€ 50.000,- neer. 

Op de motie en op het economisch beleid, waarover door een andere fractie een vraag is gesteld, zal ik 

zo dadelijk terugkomen. 

De heer Crebas heeft gezegd dat het de bedoeling is dat het CWI als een één-loketfunctie werkt en het 

paard niet achter de wagen mag worden gespannen door met bypasses te werken. Het is natuurlijk zo 

dat er op de arbeidsmarkt verschillende actoren zijn. In de eerste plaats is dat het CWI, de algemene 

arbeidsvoorziening. Op het CWI, dat onder het Ministerie van Sociale Zaken valt, hebben wij geen 

invloed. 

De gemeenten houden zich bezig met de uitvoering van de Bijstandswet en met de toeleiding naar werk 

van bijstandsgerechtigden. Verder noem ik de organisaties voor gesubsidieerde arbeid en de particuliere 

sector. Uiteraard met het CWI als middelpunt en vertrekpunt willen wij proberen een bundeling van 

krachten tussen de verschillende actoren tot stand te brengen, zodat wij een versnelling in de arbeids-

bemiddeling tot stand kunnen brengen, juist nu er nog vacatures zijn. 

De heer Schaap van GroenLinks merkte op dat 500 bedrijven uit Flevoland zijn vertrokken. Dat is waar, 

het is zelfs zo dat één op de zes Flevolandse bedrijven bedrijfsverplaatsing overweegt. Naar dat gegeven 

moeten wij echter genuanceerd kijken. Landelijk overweegt één op de vier bedrijven bedrijfsverplaatsing. 

Het thema bedrijfsverplaatsing zit altijd in het denken van ondernemers, de vraag: wat is voor mijn 

onderneming de gunstigste omgeving? In de afgelopen jaren hebben wij last gehad van een gebrek aan 

geschikte bedrijfsterreinen en wij hopen nu in dat kader enig perspectief te kunnen bieden. 

Ik kom bij de vraag over de jeugdwerkloosheid. Ik heb het over een massieve inspanning gehad: alle 

hens aan dek. Uiteraard vormen de jongeren van 24 jaar en jonger onze eerste doelgroep. Wij zien dat 

deze groep werkzoekenden in Flevoland het sterkst groeit. In de eerste drie maanden van dit jaar is deze 

groep van 1467 naar 1721 gegroeid. Dat is een groei van 22,5% en dat is inderdaad een hoog 

percentage. In aansluiting op wat ik gisteren heb gezegd: de stijging zit niet in de ongeschoolden, de 

stijging zit voornamelijk bij degenen met een HAVO.-, VWO- of MBO-opleiding. Daarbij hoort een 

andersoortig antwoord dan een aantal jaren geleden. Overigens wil ik opmerken dat van de 13.000 

werklozen die wij hebben 5500 werklozen zes maanden of korter werkloos zijn. Dat is natuurlijk een 

groep waarop snel moet worden ingezet.  
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Jongeren gaan voor, dat is een logische investering met de langste opbrengstfase, maar in het licht van 

mijn onderwijsverleden wil ik opmerken dat het vooral gaat om uitvalbeperking. Wij moeten ervoor zorgen 

dat jongeren in de fase van volwassenwording deel uitmaken van maatschappelijke verbanden en werk 

krijgen als kans op zingeving van het leven. Dat wettigt die voorrang. 

Naar aanleiding van een vraag van de VVD wil ik nu in meer algemene zin een opmerking maken over 

het economisch beleid. Het beleid is erop gericht het zittend bedrijfsleven, onze banenmotor, zo veel 

mogelijk te faciliteren. Daarnaast is ons beleid op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid gericht. Dat 

doen wij langs twee wegen: enerzijds door het acquireren van bedrijven en anderzijds door het stimuleren 

van startende ondernemers. Wij beschikken over prima beleidsstukken uit de vorige collegeperiode: het 

REOF, het BART en het RITP. Dit college gaat daarmee graag verder, maar wil wel enkele nieuwe 

accenten leggen. Wij willen bijvoorbeeld het accent leggen op Flevoland als economische eenheid. Tot 

dusverre is daaraan weinig aandacht besteed. Gesproken is over het belang van het bevorderen van de 

sociale cohesie, maar wij kunnen ook de commerciële cohesie bevorderen. Het is mij opgevallen dat veel 

bedrijven een oud inkoopgedrag hebben. Met andere woorden: zij brengen hun inkoopgedrag mee van 

het oude land. Zonder de concurrentieverhoudingen te willen aantasten - daar gaat het niet om - zouden 

wij willen bevorderen dat die bedrijven gaan bekijken of zij voor sommige van hun inkopen niet ook in 

Flevoland zelf terecht kunnen. Dat is één van de accenten die wij willen leggen. 

Het tweede accent dat wij willen leggen is het accent op samenwerking tussen de ondernemers-

organisaties, de vakbeweging, EZ-afdelingen van gemeenten en de bekende en gekende partners, maar 

wij willen ook samenwerking zoeken om het ongeorganiseerde bedrijfsleven te bereiken. De Kamer van 

Koophandel kan daarbij helpen. Dat is natuurlijk helemaal niet nieuw. Het samenwerkend bedrijfsleven 

kan met elkaar een zekere massa genereren. Het nadeel van veel MKB is natuurlijk de versnippering. 

Om dat alles te kunnen bewerkstelligen - tot dusverre zijn dit alleen maar woorden - is versterking van de 

rol van "De Aanjager", van de ontwikkelingsmaatschappij, van belang. "De Aanjager" kan fungeren als 

broedplaats en als stimulator en kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat geen sprake is van onderuitputting 

van de EPD-middelen. Wij zien "De Aanjager" dus als broedplaats, als stimulator en als uitvoerder van 

promotie en acquisitie. "De Aanjager" moet geen praatclub maar een doeclub zijn en dat betekent dat 

een zeker budget beschikbaar moet zijn. Het budgetje is nu heel krap en ik omhels de desbetreffende 

motie dan ook graag. 

Ik meen dat ik mijn aandachtspunten heb behandeld. 

 

De heer Jongsma: U hebt mijn vraag over het internet niet beantwoord. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Mijn excuses, ik heb die vraag inderdaad nog niet beantwoord terwijl ik 

haar wel degelijk had genoteerd. 

Gisteren heb ik de Staten verteld dat inmiddels een adviesgroep werkzaam is en er is ook een concept-

rapport over de snelle internetverbindingen voor de bedrijventerreinen. De Staten krijgen dat rapport zo 

snel mogelijk. Ik zal het in de Statencommissie laten presenteren. 

 

De heer Jongsma: Mijn vraag was specifiek op de buitengebieden gericht. 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): Daarover heb ik gisteren helaas moeten zeggen dat de provincie op dat 

gebied geen bevoegdheden heeft. De provincie mag daarin niet treden, dat is verboden door de OPTA. 

 

De heer Jongsma: Kunnen wij dit onderwerp in de commissie inbrengen? 

 

De heer Greiner (Gedeputeerde): U kunt alles in de commissie inbrengen. 

 

De voorzitter: Als de voorzitter van de commissie dat toestaat. 

 

De heer Bos (Gedeputeerde): Mijnheer de voorzitter. Ik zal eerst op een tweetal thema's ingaan waarbij ik 

één motie zal meenemen en vervolgens zal ik op de drie resterende moties reageren. 

Allereerst een enkele opmerking over de jeugdzorg. Van een aantal fracties heb ik gehoord dat zij ons 

beleid, de koers die wij willen varen, kunnen ondersteunen. Ik heb ook heel nadrukkelijk horen uitspreken 

dat het geld dat naar de jeugdzorg en de jeugdhulpverlening gaat zoveel mogelijk aan de directe hulp-

verlening ten goede moet komen. Dat past in de lijn die het college voorstaat. Gisterenavond heb ik al 

aangegeven dat ook het college van mening is dat er aandacht moet zijn en blijven voor de efficiency 

binnen de organisaties en voor de preventieve zorg. Dat heb ik ook van een aantal fracties gehoord. 

Daarnaast wil ik de Staten evenals gisterenavond herinneren aan de inzet die wij helaas vanuit eigen 

middelen moeten plegen om op het gebied van de curatieve zorg te kunnen bijspijkeren. Het college 

heeft wel de hoop, maar niet de verwachting - wij zijn realistisch - dat wij daar op korte termijn vanaf 

zullen zijn. Ook al gaan wij heel veel investeren en actie ondernemen aan de preventieve kant, dan nog is 
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het zo dat wij op het gebied van de curatieve zorg ontzettend grote achterstanden hebben die wij niet zo 

maar kunnen wegpoetsen. 

Dank voor de complimenten en de steun voor de koers die wij voor wat betreft de 

IJsselmeerziekenhuizen varen. 

Ik wil de Staten complimenteren voor het feit dat zij elkaar in een gezamenlijk ingediende motie hebben 

gevonden. Het ziet ernaar uit dat deze motie door een groot aantal fracties zal worden gesteund. 

Omdat ik mijn beantwoording van gisteren niet wil herhalen, wil ik nog slechts een aantal opmerkingen 

maken. 

Ik heb al aangekondigd dat de woordvoerders zorg en de fractievoorzitters voor een toelichting op het 

plan van aanpak door de raad van bestuur zullen worden uitgenodigd. Voor die bijeenkomst is ook een 

vertegenwoordiging van de zorgverzekeraars uitgenodigd, zodat wij wellicht meerdere vliegen in één klap 

kunnen slaan. 

Ik heb enkelen van u ook nog iets nieuws beloofd. Er is een oproep gedaan ook iets richting Den Haag te 

gaan doen. Dat zou op allerlei manieren kunnen. Vanmorgen hebben wij met de vier gemeenten 

afgesproken dat wij een poging zullen doen deze materie nogmaals onder de aandacht van de huidige 

Minister te brengen. Wat gaan wij doen? Wij gaan de situatie onder de aandacht brengen en om geld 

vragen. Andere dingen doen wij daar niet. Of dit daarvoor het goede moment is zal moeten blijken. Hoop 

doet leven. Ik hoop vooral dat hierdoor niet te veel valse hoop wordt gewekt. Gisterenavond heb ik al 

gezegd dat valse hoop tot grote teleurstellingen kan leiden. Het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als de 

Minister ons veel geld toezegt zodat wij voor wat de planvorming betreft een eind verder kunnen komen, 

maar als dat niet gebeurt zullen wij op basis van de uitkomsten van de werkgroepen moeten bekijken wat 

wij met elkaar kunnen bereiken. Aan de oproep van de VVD de motie, als zij zo dadelijk wordt 

aangenomen, per koerier in Den Haag te bezorgen zal ik zo spoedig mogelijk uitvoering geven. Daarmee 

heb ik motie 14 behandeld. 

Motie 2 vind ik een heel sympathieke motie. Dat heb ik al gezegd en ik heb ook al gezegd dat wij in de lijn 

van deze motie zullen handelen. Dat geldt vooral voor de aanvraag die er al ligt, de projectaanvraag voor 

2003. Gisteren heb ik een nuancering aangebracht en randvoorwaarden gesteld. Als de Staten zich in de 

motie kunnen vinden, stemt dat het college tot vreugde. 

Motie 7 over de sociale cohesie. Door het IPO is aan alle provincies de opdracht gegeven een sociale 

rapportage en een sociale agenda te maken. Daarin moet worden aangegeven hoe de leefsituatie zou 

kunnen worden verbeterd. In 2003 willen wij daartoe een eerste aanzet geven. Ik heb al aangegeven dat 

ik een regiovisie daarvoor een te zwaar middel vind. De capaciteit in dit huis is immers beperkt en voor de 

eventuele uitvoering van plannen zijn op dit moment weinig tot geen middelen beschikbaar. In het 

Omgevingsplan is aangegeven dat wij op dit terrein natuurlijk aan beleidsontwikkeling zullen doen. Ik wil 

dan ook voorstellen binnenkort in de commissie, wellicht in de eerste vergadering van de commissie 

samenleving, eens nader met elkaar van gedachten te wisselen over de vraag hoe wij daaraan vorm en 

inhoud zouden kunnen geven. 

Motie 21 wordt door het college ontraden. Wij gaan daar niet over. Dit betreft een lokale aangelegenheid 

en voorzover wij dat kunnen zien stemt men een en ander lokaal af met de Consultatiebureaus voor 

Alcohol en Drugs en met de GGD. 

 

De voorzitter: Hiermee zijn wij aan het einde van de tweede termijn van het college gekomen. Ik kan mij 

voorstellen dat enkele fracties nog even tijd nodig hebben. Ik schors de vergadering voor tien minuten. 

 

Schorsing. 

 

De voorzitter: De vergadering is heropend. 

Aan de orde is de besluitvorming over de in het kader van de algemene beschouwingen ingediende 

moties. 

Ik stel voor als volgt te werk te gaan. Ik zal iedere motie afzonderlijk aan de orde stellen, vragen of er 

behoefte is aan het afleggen van een stemverklaring en de motie vervolgens in stemming brengen. Op 

het moment waarop ik een motie aan de orde stel kan worden aangegeven of de desbetreffende motie 

wordt gehandhaafd. 

Aan de orde is motie 1 van de PvdA betreffende de A6/A9. 

Zijn er fracties die er behoefte aan hebben over deze motie een stemverklaring af te leggen? Ik 

constateer dat dat niet het geval is. 

 

Motie 1 van de PvdA wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66, LPF en SGP. 

Tegen stemmen: de fracties van CU, GL en SP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 2 van de VVD. Ik constateer dat er geen behoefte is aan het afleggen 

van een stemverklaring. 
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Motie 2 van de fractie van de VVD wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen:  de fracties van de PvdA, VVD, CDA, GL, D66, SP en LPF. 

Tegen stemmen: de fracties van de CU en de SGP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 3 van de VVD over de doorstart van de takendiscussie. 

Gezien alles wat daarover is gezegd neem ik aan dat er geen behoefte is aan het afleggen van stem-

verklaringen en ook geen behoefte is aan stemming over deze motie. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie is enigszins ambivalent over deze motie. Betekent 

het afbakenen van de taken ook dat wij zaken met betrekking waartoe de provincie formeel geen 

bevoegdheid heeft in het vervolg niet meer zullen behandelen? 

 

De voorzitter: Om te voorkomen dat hierover weer een debat wordt gevoerd zal ik die vraag 

beantwoorden. Ik heb nadrukkelijk begrepen dat dat niet de bedoeling van de takendiscussie is. Het is de 

bedoeling dat naar alle taken wordt gekeken en wordt vastgesteld of wij wettelijke taken qua niveau 

wellicht te zwaar of te licht uitvoeren en voor wat betreft autonome taken zal worden afgewogen of wij het 

nog steeds belangrijk vinden die taken uit te voeren. Wellicht herinnert u zich mijn inleiding op de 

informatiedag voor nieuwe Statenleden. Het is dus niet zo dat die taken bij voorbaat worden 

weggeschreven. 

 

Motie 3 wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aanvaard. 

 

De voorzitter: Aan de orde is de gewijzigde motie 4, die betrekking heeft op "De Aanjager". 

 

Motie 4 wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aanvaard. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 6 over het project van de regels. 

 

De heer Van Daalen: Daarover wil ik graag iets zeggen, mijnheer de voorzitter. Wij hebben uit de reacties 

van de overige Statenfracties begrepen dat het nog te vroeg is voor deze motie. Laat ik het zo uitdrukken. 

Dat betekent dat wij de motie aanhouden. Tot wanneer weten wij nog niet. 

 

De voorzitter: Ik stel vast dat motie 6 is ingetrokken, maar u haar in uw geest aanhoudt. 

 

Motie 6 maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Aan de orde is de gewijzigde motie 7 van de ChristenUnie. 

 

De heer Van Daalen: Ook daarover wil ik iets zeggen, mijnheer de voorzitter. Door een aantal partijen is 

op deze motie met woorden van gelijke strekking gereageerd en ook de Gedeputeerde heeft daarover 

een aantal behartigenswaardige opmerkingen gemaakt. Het CDA gaf nog eens aan dat het toch met 

name om de grootstedelijke ontwikkelingen zou moeten gaan. Ik heb begrepen dat het CDA dit zou willen 

ondersteunen. 

Als ik dat materieel bij elkaar optel, kom ik tot een meerderheid in deze Staten, maar gelet op de door de 

Gedeputeerd gedane toezeggingen hebben wij besloten de motie in te trekken en de behandeling van dit 

onderwerp in de eerste vergadering van de commissie samenleving, direct na de zomer, af te wachten. 

 

Motie 7 maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 8 van de fractie van D66. Heeft iemand behoefte aan het afleggen 

van een stemverklaring? 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Mijn fractie zal voor deze motie stemmen, ervan uitgaande dat 

het onderzoeken van de mogelijkheden ook inhoudt dat wij onderzoeken op welke wijze wij hieraan 

invulling kunnen geven en met wie wij wellicht samen dat soort contacten zouden kunnen onderhouden 

c.q. kunnen benutten. Als het onderzoek niet alleen een onderzoek behelst naar de vraag of wij dit 

moeten gaan doen, maar ook op de inhoud van die contacten wordt ingegaan kan mijn fractie zich in 

deze motie vinden. 

 

Motie 8 van de fractie van D66 wordt bij handopsteken in stemming gebracht en aanvaard. 

Voor stemmen:  de fracties van PvdA, CDA, GL, D66, SP en LPF. 

Tegen stemmen: de fracties van de VVD, CU en SGP. 
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De voorzitter: Aan de orde is motie 13 van de SGP. 

 

Motie 13 van de fractie van de SGP wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem aanvaard. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 14 over de ziekenhuisproblematiek. 

 

Motie 14 van de fracties van PvdA, CDA, VVD, SGP en LPF wordt zonder hoofdelijke stemming unaniem 

aanvaard. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 15 van GroenLinks over het gebiedsgerichte beleid. Wie heeft 

behoefte aan het afleggen van een stemverklaring over motie 15? 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. In het verlengde van mijn reacties in beide termijnen wil ik naar 

voren brengen dat dit onderwerp een inhoudelijke discussie in commissieverband verdient. Mijn fractie 

zal daarom in deze Statenvergadering tegen de motie stemmen, ervan uitgaande dat dit onderwerp in de 

commissie inhoudelijk aan de orde kan komen. 

 

De heer Leijten: Mijnheer de voorzitter. Ik zal een iets andere formulering gebruiken. Wij hebben de 

moties van GroenLinks, omdat ze naar onze mening qua procedure te laat zijn ingediend, niet inhoudelijk 

kunnen toetsen en zullen daarom tegenstemmen. 

 

Motie 15 van de fractie van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen:  de fracties van GL en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66, LPF, CU en SGP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 16 betreffende de magneetzweefbaan. 

 

Motie 16 van de fractie van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen:  de fracties van GL en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66, LPF, CU en SGP. 

 

De heer Jongsma: Mijnheer de voorzitter. Kan ik mij van stemming onthouden? Als dat mogelijk is, wil ik 

dat doen. 

 

De voorzitter: Nee, dat is niet mogelijk. U moet stemmen. In de wet en in het reglement is bepaald dat de 

leden van de Staten geacht worden voor of tegen te stemmen. U kunt wel de zaal verlaten. Dan bent u 

immers niet bij de stemming aanwezig. 

Aan de orde is motie 17 over het prestatiecontract. 

 

Motie 17 van de fractie van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemt:   de fractie van GL. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66, CU, LPF, SP en SGP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 18 over het budget voor de Staten. 

 

Motie 18 van de fractie van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemt:   de fractie van GL. 

Tegen stemmen: de fracties van PvdA, VVD, CDA, D66, CU, LPF, SP en SGP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 19 betreffende het debat over het agro-actieprogramma. 

 

De heer Ruifrok: Mijnheer de voorzitter. Volgens mij is gisterenavond in het debat over dit punt een 

zodanige afspraak gemaakt dat deze motie overbodig is. Dat is voor mijn fractie reden tegen de motie te 

stemmen. 

 

Motie 19 van de fractie van GroenLinks wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen:  de fracties van GL en de SP. 

Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66, CU, LPF en SGP. 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 20 betreffende het IOP Almere en de gelaagdheid daarvan. 

 

Motie 20 van de fractie van D66 wordt bij handopsteken in stemming gebracht en verworpen. 

Voor stemmen:  de fracties van GL, de SP en de CU. 
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Tegen stemmen: de fracties van de PvdA, VVD, CDA, D66, LPF en SGP 

 

De voorzitter: Aan de orde is motie 21. 

 

De heer Walraven: Mijnheer de voorzitter. Gehoord de toelichting van de heer Bos en in het besef dat dit 

inderdaad een lokale zaak is, willen wij deze motie intrekken en zullen wij ons beraden over de 

mogelijkheid dit onderwerp in een ander platform ter discussie te stellen. 

 

Motie 21 maakt, ingetrokken zijnde, geen onderwerp meer uit van de beraadslagingen. 

 

De voorzitter: Hiermee zijn wij aan het einde van deze algemene beschouwingen gekomen. Prachtig op 

tijd! U kunt zelfs nog overwegen een glaasje te drinken voordat u naar huis gaat om te eten. 

De vergadering is gesloten. (17.25 uur) 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op 

4 september 2003. 

 

de griffier,      de voorzitter, 

 


