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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de schriftelijke statenvragen van D66 van 20 januari 2012 over 
de wetenschappelijke steunfunctie van De Nieuwe Bibliotheek te Almere zoals het college heeft 
vastgesteld op 21 februari 2012. 

Wij verzoeken u de statenleden in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, ,0 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter 

.drsT. van der Wai L. Varbeek 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van D66, ingediend op 20 januari 2012, over de 
wetenschappelijke steunfunctie van De Nieuwe Bibliotheek te Almere en de antwoorden daarop 
van het college van Gedeputeerde Staten van 21 februari 2012 (1286887). 

Vraag 1. Bent u bekend met het nieuwsbericht van Omroep Flevoland "Wetenschapsbieb raakt 
subsidie toch kwijt" van 18 januari 2012? 

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van dit bericht. 

Vraag 2. Bent u het met de D66 fractie eens dat de huidige gang van zaken niet de indruk wekt dat 
uw college werkt aan een duurzame oplossing, zoals gevraagd in de genoemde motie? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: Nee, er zijn met diverse partijen meerdere gesprekken gevoerd, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Met de belangrijkste partijen, te weten De Nieuwe Bibliotheek Almere, Windesheim en 
de gemeente Almere is de discussie nog aan de gang, waarbij voor de provincie een oplossing wordt 
gezocht binnen de financiële randvoorwaarden, zoals die in de meerjarenbegroting door Provinciale 
Staten is vastgelegd. 

Vraag 3. Bent u met de D66-fractie van mening dat het wegvallen van provinciaal beschikbare 
bibliotheekvoorzieningen op HBO-niveau een betreurenswaardige teruggang in het 
voorzieningenniveau betekent en in strijd is met de taak die de provincie heeft volgens het 
Bibliotheekcharter? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Nee, voor alle betrokkenen is bekend dat het vigerende Bibliotheekcharter eindigt eind 
2012. Voor 2012 komen wij de afspraken ruimschoots na met een provinciale bijdrage van 
€ 181.664,--. Voor de periode na 2012 zijn geen afspraken gemaakt. Als overgang naar de nieuwe 
rolverdeling draagt de provincie in 2013 nog ruim € 90.000,-- bij aan de Wetenschappelijke 
Steunfunctie (WSF). 

Vraag 4. Wat heeft het college concreet gedaan om, ter uitvoering van de genoemde motie, tot een 
duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie te komen? En wat is het college van 
plan te doen ten einde tot dit resultaat te komen? 

Antwoord: Wij hebben u per mededeling van 18 oktober 2011 geïnformeerd over de stand van zaken 
rondom de WSF tot dat moment. Nadien hebben er nog bestuurlijke en ambtelijke overleggen 
plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd dat er eind 2011 opdracht is verstrekt door de gemeente 
Almere om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van een zelfstandig voortbestaan van de 
WSF. De planning is dat de uitkomsten van dit onderzoek in april bekend worden. Wij zijn 
voornemens de uitkomsten van het onderzoek af te wachten. Daarna zullen wij u rapporteren over 
de uitvoering van de motie. Wij verwachten dit voor het zomerreces te kunnen doen. 

Zoals eerder gesteld blijven voor ons daarbij de financiële randvoorwaarden overeind, zoals die 
door Provinciale Staten zijn vastgesteld in de meerjarenbegroting. 


