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892932 

Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 3 september 2009 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD), de heren J.M. Bos (PvdA), H. Dijksma (WD), A.L. Greiner (CDA), 
leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren A. van Amerongen (VVD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), N. 
Benedictus (WD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. 
Bosma (WD), W.R. Bouma (CDA), N. Demirbilek (SP), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), 
de dames N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP, aanwezig vanaf 20.30 uur), M. Jonker-
Waterlander (VVD), de heer J. Kramer (WD), de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. de Lange (SP), 
M. Luyer (CDA), de heren C. Meijer (GL), W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge 
(CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaaij 
(SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), R.J. Siepel (CU), A.J. Steendijk 
(WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren D.G. Schutte (CU), A. Stuivenberg (SP), 
K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: De heren F. Brouwer (CU), W.R. Ruifrok (PvdA), T.H. van der Wal (SP), mevrouw M.C. Bax 
(PvdD). 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek(CdK) 

Griffier: 
De heer S. Jokhan, adjunct griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik heet u welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van de provincie 
Flevoland van 3 september 2009. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van Nathalie van 
Herwaarden en van Freek Brouwer. Wij kunnen Peter Pels feliciteren want hij heeft een dochter 
gekregen. Haar naam is Sylke. Dat is voor jullie uiteraard fijn en prettig. Voor ons is het ook fijn 
want wij krijgen beschuit met muisjes. Tijdens de vergadering zullen deze worden rondgedeeld. 
Hartelijk dank daarvoor. Hartelijk gefeliciteerd. Gaat alles goed met moeder en dochter? Er is 

f ™ ^ weer een inwoner in Flevoland bijgekomen. Hoe gaat het met de vader?" 

De heer Pels: "Het gaat bijzonder goed. Dank u. 

De voorzitter: "Ik ga verder met agendapunt 2." 

csssJ 2. Benoeming Statengriffier Mevrouw R.C.M. Stadhouders 
j l % De voorzitter: "U hebt aïlen een voordracht ontvangen. Deze is via het presidium aan u 

toegezonden. Een voordracht om mevrouw Karin Stadhouders te benoemen tot griffier van 

O Provinciale Staten. Alles is conform de procedures, die wij allen kennen, tot stand gekomen. 

Omdat het hier om een persoon gaat zal de stemming schriftelijk plaatsvinden. Voor de 
kiescommissie die moet worden benoemd stel ik mevrouw Nijhuis, de heer Stuivenberg en de 
heer Benedictus voor. Zij vormen de commissie van stemopneming. Ik verzoek de heer 
Stuivenberg de voorzittersrol op zich te nemen. 
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Ik verzoek u de stembriefjes in te vullen. Ik zal de vergadering voor 5 minuten schorsen. Aan de 
heer Stuivenberg de verantwoordelijkheid om binnen 5 minuten te zorgen dat de briefjes zijn 
opgehaald en om mee te delen wat het resultaat van de stemming is. Het is nu 19:35 uur ik stel 
voor dat ik om 19:40 uur de vergadering heropen. Ik schors de vergadering." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Ik geef het woord aan de voorzitter van de 
commissie van stemopneming." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, de commissie van stemopneming heeft 34 uitgebrachte 
stemmen geteld. Zij waren allen geldig. Zij waren allen positief. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. En positief betekent in dit geval dat mevrouw Stadhouders benoemd 
is. Karin kom alsjeblieft naar voren. Van harte gefeliciteerd. Voordat onze griffier formeel haar 
werkzaamheden mag beginnen gaan we haar de eed afnemen, ik verzoek u allen te gaan staan. 
Ik lees de eed voor: Ik zweer dat ik om tot griffier benoemd te worden rechtstreeks noch 
middellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, een gift of een gunst heb gegeven of 
beloofd. Ik zweer dat ik om iets in dit ambt te doen of te laten rechtstreeks noch middellijk 
enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat ik getrouw zal 
zijn aan de grondwet. Dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als griffier naar eer 
en geweten zal vervullen." 

Mevrouw Stadhouders: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." 

De voorzitter: "Dan kan ik je nu officieel van harte feliciteren met deze benoeming." 

Applaus. 
De voorzitter en de heer Jokhan overhandigen bloemen aan mevrouw Stadhouders. 

De voorzitter: "Ik schors de vergadering nog even heel kort. Dan kan mevrouw Stadhouders even 
een rondje maken en iedereen een hand geven." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. We gaan over tot agendapunt 3." 

3. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Er is u per e-mail nog een extra stuk toegezonden. Een nieuw Statenvoorstel. U 
treft het aan onder punt 7.d. het betreft het cadeau dat u mij bij mijn installatie hebt gegeven. 
Er is wat t i jd Ingestoken om te onderzoeken hoe wij daar goed invulling aan kunnen geven. Dat 
is allemaal beschreven. Het Presidium stelt voor om het als hamerstuk te behandelen bij punt 
7.d. Mocht er iemand zijn die het toch ter discussie wil stellen dan hoor ik nu graag." 

De heer Bogerd: "Ik wens alleen aantekening, tegen te zijn. Niet tegen het cadeau maar wel 
tegen de inhoud." 

De voorzitter: "Dan nemen we dat op in de notulen. Dan wil ik wat de behandeling van de 
agenda betreft duidelijk maken dat er bij agendapunt 9 gewerkt zal worden met de interruptie 
microfoons. Bij de overige agendapunten zullen de microfoons die voor u op tafel staan worden 

M gebruikt." 

4. Notulen van de openbare vergadering van 18 juni 
De voorzitter: "Er zijn geen voorstellen tot tekstwijzigingen binnengekomen. Dan zijn de 
notulen vastgesteld." 
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5. Mededelingen 
De voorzitter: "Wij hebben al in eerdere vergaderingen met u gesproken over de ontwikkeling 
dat wij alle vergaderingen op Internet gaan zetten. Het betreft zowel de Statenvergadering als 
de commissievergaderingen. Van de vergadering van vanavond wordt op dit moment een 
proefuitzending gemaakt. Het is goed dat u zich daarvan bewust bent. Uw dasje goed doen en 
duidelijk spreken. Ik verzoek u er zelf even op te letten dat als u het woord voert, het voor 
luisteraars die niet in de zaal zijn toch enigszins duidelijk is waar u het over heeft. Dat lijkt 
nogal eens lastig te zijn. Als u zelf in uw openingszin het onderwerp nog even aanreikt, helpt 
dat voor de luisteraars en de kijkers. Dat weet ik uit ervaring elders. Misschien dat u daaraan 
mee wilt werken.'s De tweede mededeling gaat over de discussie over het vergaderschema en 
de vergaderopties. Het Presidium stelt voor om er niet een heel debat met elkaar over te 
voeren, maar heeft besloten een peiling te houden onder alle Statenleden. Dan kan ieder 
zijn/haar eigen mening geven. U hebt daar stembriefjes voor gekregen. Wij verzoeken u die 
stembriefjes in te vullen. We zullen het resultaat van die stembriefjes in het Presidium 
bespreken. Laten we met elkaar afspreken dat eenieder die geen stembriefje inlevert in feite 
zegt: Het maakt mij niet uit. Elke uitkomst is goed. Met andere woorden: Lever nu allemaal dat 
briefje in! Dan heb ik nog de mededeling dat u nog een extra toelichting heeft gekregen wat 
betreft de Statenvoorstellen rond de 'dekking kosten archeologisch onderzoek'. Dat heeft u 
aangetroffen, als het goed is. Ik wijs u er nog maar even op omdat het niet via de reguliere 
procedure bij u terecht is gekomen. Tot slot deel ik u mee dat u ook nog een brochure heeft 
ontvangen: Schoon schip, schoon water. Deze brochure is via gedeputeerde Bos binnengekomen. 
Hij biedt u wat te lezen aan over dit onderwerp. U kunt zich er dan in verdiepen en op de 
hoogte blijven van wat zich zoal afspeelt. Dat waren de mededelingen mijnerzijds. Zijn er 
anderen die nog mededelingen aan de orde zouden willen stellen? Dat is niet het geval. 

6. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Voor zover wij dat kunnen beoordelen, kan de lijst zo worden vastgesteld. Dat is 
het geval." 

7. Hamerstukken 
a. De 8" wijziging van de begroting 2009 van de provincie Flevoland en het beschikbaar 
stellen van krediet. 
b. Wijzigingsbesluit bezwaar en administratief beroep 2009 
c. Wijziging Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland en wijziging Reglement 
voor Waterschap Zuiderzeeland 
d. Cadeau van de Staten aan Leen Verbeek. 
De voorzitter: "Ik ga 7 a, b, c en d niet allemaal voorlezen. Het zijn wat ons betreft allemaal 
hamerstukken. Gaat u ermee akkoord dat zij allemaal bij hamerslag worden vastgesteld? Dat is 
het geval. Dan is dat bij dezen gebeurd. Zij zijn voldoende elders besproken." 

8. Treasurystatuut Provincie Flevoland (3" wijziging) 
De voorzitter: "Is er iemand die hierover het woord wenst te voeren?" 

Mevrouw Boode: "Dank u wel, voorzitter. Het gaat inderdaad over het provinciaal 
Treasurystatuut en dan in het bijzonder over een wijziging daarin. Ik wil beginnen met te 
zeggen dat de eerlijkheid ons, als PvdA fractie, gebiedt te zeggen dat wij blij zijn dat wij een 
voorzichtige, hij noemt het zelf soms conservatieve, gedeputeerde van Financiën hebben. 
Daardoor is in Flevoland niet gebeurd wat in Noord-Holland kon gebeuren. Volgens ons kon het 
hier niet zo erg worden omdat er meer veiligheid ingebouwd was in het oude statuut en 
vanwege de manier waarop de personele bezetting werd ingevuld. De aanscherping nu, is toch 
terecht. De wetgever geeft aan dat een aantal zaken scherper moeten worden gesteld omdat de 
risico's moeten worden verkleind. Er worden hogere eisen gesteld aan geldverstrekkers. Het is 
ook belangrijk dat naast de twee mensen die hier altijd al bezig waren met de Treasury. De 
Treasurer en de gedeputeerde, ook het hoofd financiën bij dit traject betrokken wordt. Kortom 
een nog verdere aanscherping van een toch al voorzichtig beleid. Daar kunnen wij mee 
Instemmen." 
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De voorzitter: "Zijn er nog andere leden van Provinciale Staten die hierover het woord willen 
voeren?" 

De heer Van Amerongen: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Het is goed dat het 
Treasurystatuut aangescherpt is. Zowel voor het wegzetten van geld bij financiële instellingen 
als bij de financiële ondernemingen, zijn de uitgangspunten en criteria aangescherpt. Het is ook 
goed dat er nu een MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) criterium is opgenomen in 
het nieuwe Treasurystatuut. Er is weliswaar maar één zin aan gewijd maar het is toch goed dat 
nu dit criterium meegenomen wordt en meegewogen wordt bij het wegzetten van gelden. Het is 
belangrijk dat het nieuwe statuut er is. We moeten eerst maar eens kijken hoe het statuut 
uitwerkt. In het najaar zullen wi j , als commissie Bestuur, een eerste gesprek hebben over het 
functioneren van dit nieuwe statuut, in combinatie met het door de provincie Noord-Holland 
uitgebrachte rapport met betrekking tot het Treasury-beleid. Misschien kunnen we daar nog iets 
van leren als provincie Flevoland. Dank u wel." 

De heer Meiier: "Ja, voorzitter. Ik wil het ook even hebben over het Treasurystatuut. De 
afgelopen t i jd is mij weer eens gebleken dat hebzucht ook bij overheden geen onbekend 
fenomeen is. Het gedoe rond de aantrekkelijke rente van Icesave, waardoor overheden dachten 
slim te zijn, kennen wij allemaal. Hoewel mijn fractie in verreweg de meeste gevallen niet veel 
op heeft met behoudende politiek, stellen wij nu vast dat in het geval van het beleggen van 
publiek geld een behoudend en vooral waakzaam financieel beleid een goede zaak is. Dat beleid 
siert het college en heeft zijn nut bewezen in de afgelopen financieel turbulente tijden. Bij 
dezen onze complimenten voor dit gevoerde beleid. Het spreekt dan vanzelf dat wij het 
voorstel, dat nu voorligt, waarin de risico's nog verder worden verlaagd, van harte 
ondersteunen. Maar, iets minder enthousiast zijn wij over de invulling van het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. In artikel 6.6 lezen we dat bij gelijke rating en gelijk geboden 
rendement de MVO performance van financiële ondernemingen wordt meegewogen bij het 
uitzetten van gelden. Wij vinden dit wel een hele magere invulling van de motie die wij samen 
met de VVD eind 2008 hebben ingediend. Bij de behandeling in de commissie werd aangegeven 
dat er nog weinig Instellingen zijn die dergelijke producten kunnen aanbieden. De spoeling, 
wellicht ook het rendement, zal dun zijn. Wij vinden dit toch wat merkwaardig. En wel hierom: 
andere overheden zoals bijvoorbeeld de gemeente Den Haag, slagen er wel in om op deze wijze 
hun geld weg te zetten. De gemeente Den Haag is er in 2008 in geslaagd om € 150.000.000 -
ongeveer een derde van de totale hoeveelheid geld die de gemeente Den Haag heeft weggezet -
duurzaam te beleggen. De vraag is dan ook: waarom kan de gemeente Den Haag dat wel en de 
provincie Flevoland niet? Wij mogen van financiële Instellingen toch best vragen om publiek 
geld, dat van ons allemaal is, niet te beleggen in bedrijven die zich bezighouden met 
activiteiten die bijvoorbeeld strijdig zijn met de bekende millenniumdoelen. Denk daarbij 
bijvoorbeeld ook aan de wapenindustrie en activiteiten die belastend zijn voor het milieu. Als 
alle overheden dat doen, komen financiële instellingen wel met daarvoor geschikte financiële 
producten. De Nederlandse overheden, tenslotte, zijn betrouwbare en redelijk grote klanten, 
die de financiële Instellingen op dit moment erg goed kunnen gebruiken. Als overheid en een 
grote klant moet je en kun je dat afdwingen door het goede voorbeeld te geven. Bij 
behandeling in de commissie Bestuur is toegezegd dat er over een aantal maanden nog eens 
uitgebreider Ingegaan zal worden op het gevoerde beleid. Hierbij zal onder andere gekeken 
worden naar de lessen die geleerd zijn in Noord-Holland. Hierbij zouden wij graag ook 
uitgebreider naar de MVO aspecten willen kijken. Voorzitter, met nogmaals een verwijzing naar 
punt 6.6 dat wij iets te zwak vinden in relatie tot de motie van 2008, stemmen wij uiteraard 
wel in met het voorliggende Statenvoorstel. Dat neemt niet weg dat als later mocht blijken dat 
het onderdeel MVO, aanpassing behoeft, wij dat dan opnieuw zullen agenderen. Tot slot 
voorzitter. Regels zijn ook maar regels. Zij kunnen het gezonde verstand nooit vervangen. In 
Noord-Holland hielden zij zich ook keurig aan de regels maar er ging toch wel iets mis. Daarom 
willen wij GS oproepen om het gezonde verstand te blijven gebruiken, net zoals zij in de 
afgelopen periode hebben gedaan." 

De voorzitter: "Begrijp ik het goed dat ik uw Inbreng als een stemverklaring moet beschouwen?" 

De heer Meiier: "Ja, inderdaad." 
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De voorzitter: "Prima. Kan ik daarmee het voorstel in stemming brengen? Zijn er fracties die 
tegen stemmen? Dat is niet het geval. Dan is het voorstel met algemene stemmen 
aangenomen." 

9. Structuurvisie Oostvaarderswold en samenwerkingsovereenkomst 
De voorzitter: "Zoals ik in het begin van de vergadering al aankondigde gaan we bij dit 
onderwerp werken met de interruptiemicrofoons. De vorige vergadering hebben wij daar al voor 
de eerste keer mee gewerkt. Dat is over het algemeen goed bevallen. We hebben het in het 
presidium geëvalueerd. Vooral op het punt in hoeverre sprekers elkaar kunnen interrumperen. 
Wij moeten daar nog in groeien. Het algemene beeld is dat wij toch graag in de eerste termijn 
de spreker achter de microfoon in redelijkheid de gelegenheid geven zijn verhaal goed neer te 
zetten. Wij willen niet te rigide interrupties tegengaan. Wij verzoeken u zich vooral op de 
tweede termijn te richten als het echt gaat om het laten ontstaan van het debat. Ook wat 
betreft het punt dat degenen die Interrumperen opmerkingen naar elkaar kunnen en mogen 
maken, hebben wij in het presidium afgesproken dat wij dat in beperkte mate toestaan. Het 
gaat om korte opmerkingen naar elkaar maar niet het in debat gaan met elkaar. Men gaat in 
debat met de spreker achter het spreekgestoelte. Men kan wel elkaar aanspreken op gemaakte 
uitspraken, maar dan in termen van een korte opmerking/interruptie. Zo gaan wij proberen 
ermee om te gaan. Wij zullen kijken wat voor effect het sorteert. Het is zo dat, voor wat 
betreft de behandeling van het voorstel, het presidium voorstelt om eerst een algemene ronde 
te houden, waarbij elke fractie de gelegenheid krijgt om vanaf het spreekgestoelte uit te 
leggen hoe zij er tegenaan kijkt. Daarna volgt een tweede ronde waarin we de zes beslispunten 
aan de orde stellen. Een ieder die dan per beslispunt nog een keer het woord wil voeren, voor 
zover relevant, kan dat dan alsnog doen. De besluitvorming aan het eind zal ook per beslispunt 
plaatsvinden. Is dit voor iedereen duidelijk? Ik geloof het wel." 

De heer Van der Avoort: "Provinciale Staten nemen vanavond een belangrijk besluit met de 
vaststelling van de Structuurvisie Oostvaarderswold en de samenwerkingsovereenkomst. 
Provinciale Staten nemen vanavond een belangrijk besluit met de vaststelling van de 
Structuurvisie om het Oostvaarderswold daadwerkelijk te kunnen uitvoeren en daarmee de 
ambities voor dit gebied ook definitief te omschrijven en in te kaderen. Een belangrijk 
document is de samenwerkingsovereenkomst die partijen verbindt en afspraken concreet 
maakt. De zekerheidsstelling en de inspanningsverplichting van partijen voor de volgende fase, 
is daarin van belang. Een punt van aandacht daarbij is de positie van de gemeente Almere, die 
de inspanningsverplichting nog niet wil, of kan, aangaan. Dit heeft alles te maken met de 
verwachtte Raambrief van het Rijk die onder andere gaat over de Schaalsprong Almere. Ik heb 
begrepen dat er dus nog een aanvulling komt. De WD is ingenomen met de toezegging van de 
derde agrariër in het voormalig zoekgebied om zijn bedrijf beschikbaar te stellen en ook met de 
toezegging van de gemeente Lelystad om de kiekendiefopgave voor een groot deel zelf op te 
lossen. Uit de aparte brief van het college daarover kunnen we concluderen dat de opgave die 
resteert, 20 hectaren bedraagt, die op andere wijze - met agrarisch natuurbeheer - kan worden 
Ingevuld. Dit betekent dat alle genoemde opgaven voor het gebied, gecombineerd kunnen 
worden uitgevoerd en gerealiseerd. Dat is winst. Het is ook het uitgangspunt in de 
besluitvorming met betrekking tot Oostvaarderswold. Inhoudelijk zijn er nog een aantal punten 
van discussie en een aantal opmerkingen. Op initiatief van de WD is een enquête uitgevoerd 
onder de bewoners in de Zuidlob om een duidelijk beeld te krijgen van de oplossing voor de 
Infrastructuur. Zo kan vanavond een goed besluit genomen worden. De vraag was om een keuze 
te maken tussen een brug over de Hoge Vaart of een omgelegde en verbrede Bosruiterweg. De 
WD volgt de voorkeur van het college. Om dezelfde redenen. Zij accordeert de keuze voor een 
omgelegde en verbrede Bosruiterweg. Ik zal straks uitleggen wat ons standpunt daarin is. In 
verband met de wijziging van het plan om het watersysteem om te vormen' tot een 
regenwatersysteem is nu ook duidelijk hoe de inlaat vanuit de Hoge Vaart wordt uitgevoerd. Dit 

HM betekent dat er geen externe wateropgave mogelijk is. De omvang van de interne waterberging 

• " ^ is in de wijzigingen meegenomen en nu goed omschreven in het concept. In de commissie is veel 
~, ..J gediscussieerd over de risico's van verspreiding van dierziektes. Het is goed om te constateren 

dat er nu voldoende maatregelen zijn genomen om deze risico's verder te verkleinen. De WD is 
erg tevreden over de manier waarop de antwoordnota tot stand is gekomen en over de correcte 
verwerking van de adviezen en opmerkingen. Wij spreken onze waardering daarover uit. 
Inhoudelijk accorderen wij de concept Structuurnota. 

3i 
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De aanvullende presentatie en informatie over de grote grazers was zeer verhelderend en geeft 
voor ons geen aanleiding tot discussie. Voor de verdere uitvoering blijven wij wel waakzaam 
voor wat betreft een goede communicatie met de bewoners van het omliggende gebied. Ook bij 
de procedure die betrekking heeft op de InvuUing van de bestemmingsplannen. De WD is het 
met de Stuurgroep eens dat de ambities uit de Structuurvisie kunnen worden gerealiseerd. Met 
hen zijn wij van mening dat bij onvoldoende financiële middelen het project gefaseerd moet 
worden gerealiseerd. Wat betreft de keuze tussen de verbreding van de Bosruiterweg of een 
nieuwe brug over de Hoge Vaart, is het probleem dat bij aanleg van het Oostvaarderswold de 
Schollevaarweg, aan de zuidkant, wordt afgesloten. Voor de ontsluiting van de Zuidlob blijft 
voor het landbouwverkeer alleen de Bosruiterweg over. Deze is niet geschikt voor modern 
landbouwverkeer. Hij is te smal. Wij vinden daarom dat bij de uitvoering van het 
Oostvaarderswold, de Bosruiterweg verbreed moet zijn. Ook i.v.m. het recreatieverkeer, het 
fietsverkeer. Wij horen in het gebied om ons heen vaak de mening: Geef ons die brug maar 
want de Bosruiterweg ligt er al en blijft beschikbaar voor landbouwverkeer. Dat is niet helemaal 
waar. Deze weg is ongeschikt voor landbouwverkeer. Daarmee is het dus niet opgelost. Uit de 
enquête komt ook niet overtuigend over wat men wil. De bewoners hebben een lichte voorkeur. 
Het is moeilijk om er conclusies uit te trekken. Wij hebben gevraagd om de enquête uit te 
voeren om er duidelijkheid over te krijgen. Contacten met de Duikerweg en de Zuidlob. Waar 
zit het probleem? Er zijn individuele gevallen die daar problemen mee hebben. Het gaat dan om 
landhuur, transport en het vervoer van oogstproducten. Het zij er niet veel. Wij worden nu 
echter wel geconfronteerd met een grote uitgave. We hebben in de bijlage op de staatjes 
kunnen zien wat dit allemaal kost. In het middengebied is het eigenlijk alleen de Duikerweg 
waar problemen ontstaan. Op de Dodaarsweg is dat minder het geval. Aan de noordelijke kant 
ligt voor hen immers de Roerdompweg. Zij kunnen ook gebruik maken van de Bosruiterweg. Wij 
zien niet het belang van een brug ten opzichte van het belang van de Bosruiterweg. Wij sluiten 
ons aan bij het collegevoorstel. Tot zover onze eerste termijn. Dank u wel." 

De heer Geersing: "Dank u, mijnheer de voorzitter. Ik wil beginnen met het feit dat ik op 
vakantie ben gewest in de zuidelijke Alpen. Bij het prachtige stuwmeer lac de Serre-Ponton. 
Mijn interesse t.a.v. duurzame energie werd er gewekt. Dat agendapunt is vanavond echter niet 
aan de orde. Iets anders is het ontstaan van een dergelijk stuwmeer. Ik ben er nu voor het 
derde achtereenvolgende jaar geweest. Ik moet zeggen dat het me nog steeds intrigeert. Bij 
het ontstaan van een dergelijk meer zie je dat er allerlei problemen ontstaan. Bijvoorbeeld de 
verplaatsing van een compleet dorp. Ik denk dat we daar van kunnen leren. Elders zijn ook 
processen gaande zoals in Flevoland. Men denkt dat er in dat gebied nog steeds een fervent 
tegenstander, als een zonderlinge schim, opduikt. Het is belangrijk dat een dergelijke schim 
niet boven het Oostvaarderswold komt te hangen. De huidige bewoners hebben er niet om 
gevraagd en daarom is het belangrijk dat de hinder zo veel mogelijk wordt beperkt. Ik wil een 
viertal punten verder uitdiepen. Allereerst financiering , verwerving en uitvoering. Dan de 
introductie van de grote grazers afhankelijk laten worden van flora en andere fauna. Het 
beheer van de randen door agrariërs. Tenslotte de infrastructuur. Ik zal een tweetal moties 
indienen. Ik zal aangeven bij welke punten dat zal zijn. Allereerst financiering, verwerving en 
uitvoering. Normaal gesproken ga je eerst de financiering rond maken en ga je dan pas aan de 
slag. Dat is helaas hier niet het geval. Wat ik van lac de Serre-Pongon heb geleerd is dat er 
allereerst een brug werd aangelegd en een nieuw dorp werd gebouwd. De infrastructuur werd 
aangelegd. Het gebied moest volledig onder water komen te staan. Men kon dus eigenlijk niet 
anders. Wij hebben zorgen over de financiering. Het is belangrijk dat ondanks de zorgen m.b.t. 
de financiering, het voor de huidige bewoners snel duidelijk wordt waar zij aan toe zijn. Er is 
aangegeven dat de verwerving in 2011 moet hebben plaatsgevonden. Wij vinden dan ook, dat 

^J-^* als dat niet gehaald wordt, er opnieuw moet worden gekeken of de beperkingen die nu op de 

ontwikkeling van de bedrijven liggen, gehandhaafd moeten blijven. Wat ons betreft gaat de 
schop pas in de grond als de totale verwerving heeft plaatsgevonden. De aanleg van het 
watersysteem kan, naar ons idee, in één keer. We moeten voorkomen dat de bewoners 
'uitgerookt' worden. Daarom moet, wat ons betreft, eerst alles gericht worden op verwerving 

x^x:s:3 en vervolgens op de rest. 
Vervolgens de introductie van de grote grazers. In de bergen bij lac de Serre-Pongon kwamen 
wij tijdens de vakantie grote grazers tegen. Tijdens de studiedag 'grote grazers' hebben wij 
geleerd dat er een bepaalde verhouding moet zijn tussen de grootte van het bos en datgene wat 

^^^^^7' eromheen ligt. 
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Wij zijn erachter gekomen dat de discussie over de grote grazers een fundamentele discussie is. 
Kunnen we zonder regulering van buitenaf? Wij hebben hier niet de uitgestrektheid zoals in 
Afrika. Het feit dat er een hek omheen komt te staan is al een vorm van regulering. Wij vinden 
het belangrijk dat voorkomen wordt dat er een doods gebied ontstaat, dat volledig is 
kaalgevreten. Bovendien kent het Oostvaarderswold meerdere doelstellingen dan de 
Oostvaardersplassen. Het zullen dan ook geen tweede Oostvaardersplassen worden. Naar ons 
idee is een bepaalde vorm van regulering nodig. Wij willen daartoe, samen met de SP, een 
motie indienen. Het gaat erom de grote grazers geleidelijk te introduceren. Afhankelijk van de 
ontwikkeling van de flora en fauna. 
Het volgende punt is het beheer door agrariërs van de randen. Ik ga weer terug naar lac de 
Serre-Ponton. Het is prachtig om die berghellingen te zien bij lac de Serre-Ponton. Steeds een 
afwisseling tussen landbouw en natuurgebieden. Beter gezegd ze lopen prachtig in elkaar over. 
Je zou kunnen zeggen: wat is het verschil tussen landbouw en natuur? Voor mij zijn het beide 
vormen van natuur en is er alleen verschil in regulering. Onze landelijke overheid geeft aan dat 
het beheer boven verwerving gaat en dat agrariërs er een rol in moeten krijgen. Dat willen wij 
nogmaals benadrukken. Er is een positieve ontwikkeling ten aanzien van agrarisch 
natuurbeheer. Een agrarische natuurvereniging is in oprichting. Om die overgang goed te 
realiseren is het denk ik juist, dat aan de randen van het Oostvaarderswold een dergelijke 
agrarische natuurvereniging, of de aanwonenden, een rol krijgen in het beheer. Bovendien 
vergroot dat de betrokkenheid. Mochten er desondanks toch problemen ontstaan dan vinden wij 
het belangrijk dat er een passende oplossing wordt gevonden. Daarvoor dienen wij een motie in. 
Ook deze motie dienen wij samen met de SP in. 
Tenslotte de infrastructuur. Er is al heel veel over gezegd. Er is veel gedoe over geweest. Toch 
ga ik weer even terug naar mijn vakantie. In het lac de Serre-Ponton is een gigantische brug 
gebouwd. Die brug is aangelegd voordat het meer volliep. Daardoor bleef er toch een verbinding 
bestaan tussen een aantal plaatsen. Die verbinding was anders niet mogelijk geweest. Het was 
een enorme kostenpost. Ik vind dat je bij dat soort zaken de beurs moet trekken omdat veel 
mensen niet om dit soort ontwikkelingen vragen. Wij zullen dan ook geen keuze maken tussen 
beide scenario's. Wat ons betreft zouden beide scenario's aan de orde moeten kunnen komen. 
Het is belangrijk dat bewoners meedenken over mogelijke oplossingen. Wij zouden het een 
goede zaak vinden als de brief van de heer Macleane er bij betrokken wordt. Zoals wordt 
weergegeven in het voorstel. Dit was mijn bijdrage, mijnheer de voorzitter. Mocht u Interesse 
voor lac de Serre-Ponton gewekt zijn, dan zou ik zeggen: volgend jaar een prettige en vooral 
leerzame vakantie!" 

De bode haalt de moties op en overhandigt ze aan de voorzitter. 

De voorzitter: "Het betreft een tweetal moties. We laten ze vermenigvuldigen dan kunt u ze 
straks bij de beraadslagingen betrekken." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, voor de PvdA een heerlijk onderwerp. Ook een heerlijke dag. Een 
paar jaar geleden was het nog de vraag of het er ooit zou komen. Dromen doen we allemaal 
zelden velen tegen ons. Toen zeiden wij al: dit gaat lukken. Vandaag is het moment gekomen 
dat de bal voor de goal ligt. Een kleine schop en hij zit erin. Wat ik enorm op prijs stel is dat ik 
merk dat, vooral in het afgelopen jaar, steeds meer partijen er in zijn gaan geloven dat we de 
bal in de goal kunnen schoppen. Een jaar geleden stonden wij er met zijn allen anders 
tegenover. Er was nogal wat commotie buiten deze zaal. Er was ook commotie in deze zaal. Je 
merkt dat er een discussie heeft plaatsgevonden, ook het afgelopen jaar, over de afweging van 
maatschappelijke belangen en ecologische belangen. Laat ik het meteen maar zeggen: de PvdA 
vindt het resultaat waar wij vanavond een besluit over nemen een goede mix van zowel 
maatschappelijke belangen als ecologische belangen. Een goed plan waar wij uitstekend mee 
verder kunnen. Je ziet ook eigenlijk dat politiek gezien er helemaal niet zoveel keuzes meer 
voorliggen. Het gaat eigenlijk om de laatste ontsluiting aan de zuidkant. Maken we één of 
maken we twee deuren. De PvdA vindt één deur genoeg. Zij denkt dat als de ene deur 
aanzienlijk duurder is dan de andere en je weet dat je al ongelooflijk je best moet doen om de 
financiering van dit project rond te krijgen, dat je het jezelf dan niet moeilijker moet maken. 
De PvdA steunt, in die zin, het voortel van het college. Het hele debat en het proces m.b.t. het 
Oostvaarderswold hebben ons ook geleerd dat het van groot belang is dat partijen over 
inrichting en beheer van een dergelijk natuurgebied, met elkaar in gesprek geraken. 



ia 

_ ^ Notulen 
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Bladnummer 

8 

Eigenlijk begin je dan pas te beseffen dat met het Oostvaardersland - dat gaat het namelijk 
uiteindelijk worden; een combinatie van Oostvaardersplassen, Horsterwold en 
Oostvaarderswold, samen een groot complex van natuurgebieden, met twee grote steden 
ertegenaan - de situatie in Flevoland fundamenteel is gewijzigd. Vroeger zeiden we: 'Daar ligt 
een stuk natuurgebied. Uiteraard maakt de beheerder ervan zelf zijn keuzes'. Vandaag de dag 
merk je dat de keuzes die de beheerder maakt, directe gevolgen hebben voor de gebruikers in 
de gebieden er omheen. In nationale parken, waar dit soort gegevens ook spelen, zie je dat het 
overleg/de dialoog, gestructureerd is geraakt. Er zijn overiegorganen e.d. Het zou, naar de 
mening van de PvdA, ontzettend goed zijn om dat hier ook te gaan doen. Op dat punt dient de 
PvdA een motie in. Zij doet voorstellen tot het Inrichten van een maatschappelijke 
adviescommissie voor het Oostvaardersland - de samenhangende natuurgebieden - waarin 
publieke en maatschappelijke partijen, bijvoorbeeld onder voorzitterschap van onze 
gedeputeerde, als het ware de minister, die uiteindelijk beleidsmatig verantwoordelijk is en 
Staatsbosbeheer als beheerder, gevraagd en ongevraagd zou kunnen adviseren. Voorzitter, dat 
zou wat de PvdA betreft, de volgende stap zijn in het groeiproces van het Oostvaarderswold. 
Waar we van idee en dromen, vandaag de dag komen tot daden en doen. Dank u wel." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, wanneer wij het hebben over het 
Oostvaarderswold, hebben wij het over een beladen onderwerp. Een onderwerp dat zowel bij 
de totstandkoming van het besluit, als bij de verdere uitwerking en besluitvorming heet veel 
emoties en commoties heeft losgemaakt. In de visie van de SP terecht, want je zal maar een 
landbouwbedrijf op de beste landbouwgrond van ons land bezitten en te horen krijgen dat je 
bedrijf niet meer op deze plaats gewenst is, c.q. plaats moet maken voor de realisatie van een 
natuurgebied. Voorzitter, we hebben echter te maken met een van Rijkswege opgelegde 
verplichting in het kader van de realisatie van de ecologische hoofdstructuur. Als provincie 
kunnen we ons daar niet achter verschuilen. We kunnen er wel, binnen de mogelijkheden, zelf 
zo goed mogelijk invulling aan geven. Daar willen wij als SP, zij het met enige 
terughoudendheid, onze medewerking aan geven. Terughoudendheid niet vanwege het besluit 
maar meer vanwege de consequenties voor de agrariërs in dit gebied en de zorgvuldigheid 
waarmee met hun belangen omgegaan moet worden. Wij hebben het immers niet over het 
verplaatsen van een pallet aardappelen. Bij de behandeling van de Structuurvisie 
Oostvaarderswold en het doornemen van de communicatieproblematiek aan de hand van de 
Inbreng van de landbouwadviseurs in de commissie Ruimte hebben we, mede in relatie tot de 
plan MER en de LER uitvoerig bij één en ander stilgestaan. Je zou zeggen dit wordt een 
appeltje/eitje. Zoals in de commissievergadering ook is aangeven was de presentatie van de 
landbouwadviseurs er één; zo uit het boekje. Een presentatie, eigenlijk te mooi om waar te 
zijn. Zeker in het licht van alle communicatlestrubbelingen die er tot en met de hoorzittingen 
over de plan MER en LER zijn geweest. Als SP gunnen wij de gedeputeerde de eer! Hoewel het 
bij ons meer overkwam alsof zij in bescherming genomen moest worden en verdere uitglijders 
voorkomen dienden te worden. Zeker, wij hebben toen ook onze waardering richting de 
gedeputeerde en de ambtelijke organisatie uitgesproken over de antwoordnota en de 
aanvullingen hierop, alsook over de wijze van verwerking in de Structuurvisie. Daar staan wij als 
SP nog volledig achter en wij herhalen deze complimenten voor de zekerheid nog maar eens. Dit 
neemt niet weg dat wij als SP ook nog een enkele opmerking hebben. 
Allereerst over de zorgvuldigheid waarmee de verwerving en uitplaatsing moet plaatsvinden. 
Het begint op een stokpaardje te lijken maar we hebben er dan ook alle reden voor om hier 
steeds weer aandacht voor te vragen. Er bereiken ons signalen dat de huidige 
vertegenwoordigers van de DLG met net iets minder betrokkenheid en begrip voor de direct 
betrokken agrariërs de verwerving en uitplaatsing behandelen. Daarnaast zijn wij van mening 
dat, nu de kaarten eenmaal liggen zoals ze liggen, de agrariërs niet te lang in het ongewisse 
gelaten moeten worden. We verwachten dan ook dat GS tot actieve stimulering van de 
verwerving en uitplaatsing overgaat c.q. deze wil bewerkstelligen. Daarnaast pleiten wij er als 
SP voor om, indien mogelijk, in samenwerking met DLG tot het instellen c.q. aanstellen van een 
gebiedscoördinator over te gaan. Dit met het oog op het verhogen van de betrokkenheid en de 
behartiging van de belangen van de agrariërs in het begrensde gebied. Hiervoor zal door de SP 
een motie wordt ingediend." 

7' 
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De voorzitter: "Ik schors de vergadering zodat het technisch probleem met de geluidsinstallatie, 
onderzocht en opgelost kan worden. Het is nu storend om te luisteren en het is belangrijk om 
goed naar elkaar te kunnen luisteren. Ik schors de vergadering voor een paar minuten zodat de 
technische dienst er even naar kan kijken." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Wij denken dat het probleem opgelost is. Ik verzoek 
de heer Stuivenberg zijn betoog voort te zetten." 

De heer Stuivenberg: "De infrastructurele consequenties voor de bewoners en bedrijven gelegen 
in het omliggende landbouwgebied van de zogenaamde Zuidlob worden zowel door de gemeente 
Zeewolde als door de vertegenwoordigers van LTO-noord meer dan voldoende voor het voetlicht 
gebracht. Na een enquête die op instigatie van de WD -fractie, gesteund door alle andere 
fracties, onder de inwoners c.q. bedrijven in dit gebied is gehouden omtrent deze problematiek 
heeft GS gemeend hiervoor twee opties aan PS voor te leggen. Hoewel de respons op deze 
enquête de SP wat tegenvalt en vanuit deze uitkomst het keuzevoorstel van GS niet 
onbegrijpelijk genoemd kan worden, komen wij als SP -fractie toch tot een andere uitkomst. 
Wij realiseren ons terdege dat de financiële mogelijkheden hiertoe niet onbeperkt zijn maar 
aan de andere kant zijn wij ook van mening dat de betrokkenen in genoemd gebied het 
verdienen om zo min mogelijk nadelige gevolgen van deze operatie te ondervinden. Een 
operatie die zeker voor de landbouwbedrijven een niet onbelangrijk financieel gevolg zou 
kunnen hebben. Reden waarom wij als SP het besluit 3.1 en 3.2 willen samenvoegen en dit in 
een amendement hebben vervat. 
Voorzitter, ik kom tot een afronding. Uiteraard valt er over veel meer dingen iets te zeggen. 
Hoewel het een tegenstrijdigheid lijkt, gelet op ons amendement, baart de financiële 
haalbaarheid van het hele project ons enige zorgen. Immers de garantie reikt tot slechts 1000 
ha. Maar hoe zit het met de resterende 900 ha? Het ambitieniveau ligt torenhoog maar hoe ligt 
het met de reële haalbaarheid?" 

De voorzitter: "Ik stel voor dat u de microfoon van mevrouw Bax gebruikt. De storing blijft 
voortduren. Dan gaat de spreker steeds naar de stoel van mevrouw Bax, die afwezig is, en 
gebruiken we die microfoon als sprekersmicrofoon. Misschien kunt u er wel bij blijven staan." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, als SP -fractie zullen wij de beide moties die de fractie van 
de ChristenUnie heeft ingediend, actief ondersteunen. Wij zijn voorstander van een grote 
betrokkenheid als het gaat om de invulling van het agrarisch natuurbeheer en het gefaseerd en 
beheerst toelaten van de grote grazers in het Oostvaarderswold. Voorzitter, waar het gaat om 
de invulling van besluit 3.2 gaat de voorkeur van onze fractie uit naar alternatief b. Tot slot 
wensen wij de gedeputeerde alsook de ambtelijke organisatie en de externe ondersteuning veel 
daadkracht bij de realisatie van deze Structuurvisie. Wij gaan ervan uit dat dit in goede 
samenwerking tussen alle partijen zal plaatsvinden. Voorzitter, dank u weL" 

De voorzitter: "Dank u wel. Excuses voor de storing. Wij hebben uw betoog echter goed kunnen 
volgen. Ondanks de interrupties." 

. ., Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Vanavond het belangrijke besluit van de vaststelling 
van de Structuurvisie Oostvaarderswold. Wat begon in november 2006 met het besluit dat het 

• , ' Oostvaarderswold er moest komen, is nu zover dat het besluit genomen moet worden dat het 
Oostvaarderswold aangelegd gaat worden. Een heuglijk moment voor ons. Het is een grote 
mijlpaal in de realisatie van de ecologische hoofdstructuur en een ingrijpende stap in de 

* ' Inrichting van onze provincie Flevoland. Ook wij realiseren ons terdege dat de aanleg van het 
Oostvaarderswold voor een deel van de inwoners van Flevoland verstrekkende gevolgen heeft. 

''^....-.-ii Wij zijn steeds groot voorstander geweest van dit natuur- en recreatiegebied. Ik heb er in deze 
, ;^^ Staten al eens eerder op gewezen dat het belang van robuuste natuur vooral voor de 
il .;.' biodiversiteit heel groot is. Als mensen moeten wij er alles aan doen om het ecologisch systeem 

vitaal te houden. Kijk maar eens - het zal onze gedeputeerde aanspreken - naar zoiets 
ogenschijnlijk kleins als de honingbij. 
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Er is momenteel sprake van een sterke achteruitgang in de bijenstand. Deze diertjes vormen 
een cruciale schakel in de voedselketen van de mens. Zonder hen worden onze voedselgewassen 
onvoldoende bevrucht en komt zelfs onze voedselvoorziening in gevaar. Een voorbeeld om aan 
te geven dat wij van de natuur afhankelijk zijn en dus ook verantwoordelijk voor het optimaal 
beschermen van die natuur. Met de aanleg van het Oostvaarderswold levert Flevoland een heel 
belangrijke bijdrage aan het in standhouden van de Nederlandse en zelfs de Europese natuur en 
daarmee aan het op peil houden van de biodiversiteit. Mijn conclusie is dus dat niet alleen de 
kiekendief of het edelhert maar ook wij mensen het Oostvaarderswold heel hard nodig hebben. 
Mijn fractie is dus zeer positief gestemd dat wij nu deze voorliggende besluiten kunnen nemen. 
Wat wij als zeer teleurstellend ervaren is dat er nog steeds niet volledig voldaan kan worden 
aan de kwantiteit maar vooral aan de kwaliteit van de vereiste foerageergebieden voor de 
blauwe en bruine kiekendief. Het is onzes inziens nog steeds een beetje rommelen in de marge 
om zoveel mogelijk te voldoen aan de natuuropgave wat dit betreft. De toelichting die wij op 
18 augustus hebben gekregen, versterkt dat beeld nog een beetje. Ook de motie van het CDA 
voor de sub optimaal gebied, agrarisch natuurbeheer, was eigenlijk een poging om nog te 
redden wat er te redden valt. Kortom jammer dat op dit punt geen politieke daadkracht kon 
worden getoond. Maar goed, we staan nu waar we staan en we gaan positief vooruitkijken. Iets 
anders waar ik nog even graag op in wil gaan, betreft het verplaatsen van bedrijven. Recent 
hebben ons berichten bereikt dat die verplaatsing niet altijd gaat zoals het zou moeten gaan. 
Dat zou hem dan zitten in niet op ti jd zijnde financiën of het niet altijd beschikbaar zijn van 
nieuwe locaties, of het wel beschiklaaar zijn van nieuwe locaties maar niet tijdig omdat de daar 
vertrekkende ondernemer niet verder kan et cetera. Het lijkt erop dat er landelijk geen of 
onvoldoende zicht is op bedrijfsbewegingen en de mogelijkheden die er zijn voor Flevolandse 
bedrijven die moeten gaan vertrekken. Dan ligt het wat ons betreft voor de hand om ervoor te 
zorgen dat er zicht op de markt komt en dat het beter georganiseerd wordl dan nu. Een optie 
zou kunnen zijn om een coördinatiepunt op te zetten. Noem het bijvoorbeeld een 'Boeren 
makelaar'. Een dergelijk persoon of bureau kan, effectiever dan nu, de hele gang van zaken 
rond verplaatsing overzien en zo nodig begeleiden. Wij zullen daartoe een motie Indienen die 
wij gekscherend daarnet al even de titel 'Boer zoekt land' hebben gegeven. 
Dan ligt er ook de vraag over de infrastructurele aanpassingen. Voorzitter, mijn fractie gaat 
ervan uit dat deze aanpassingen gefaseerd zullen worden gerealiseerd. Eerst moet immers het 
gebied leeggemaakt worden. Vervolgens moeten er watergangen worden aangelegd. Die 
fungeren vooral als grens voor de grote grazers in het gebied. Het gebied moet worden Ingericht 
met allerlei groen. Wij zullen inmiddels geruime ti jd verder zijn voordat de dieren het gebied in 
zullen kunnen gaan. Wij verwachten dan ook dat uitvoering van de aanpassing en Infrastructuur 
op dezelfde wijze - fasegewijs - zal worden gedaan. Toch is het zaak om nu al een besluit te 
nemen over het totale pakket. Wij zijn er voorstander van om heldere besluiten te nemen. Wij 
kunnen ons tegelijkertijd voorstellen dat het logisch is om over enige ti jd nog eens kritisch te 
kijken naar de besluiten die wij vandaag nemen over ontsluiting van het gebied. Misschien 
komen wij er dan achter dat de besluiten die wij nu nemen misschien niet de meest optimale 
zijn voor de ontsluiting van het gebied rond het Oostvaarderswold. We kunnen pas over enige 
ti jd zien welke knelpunten of misschien juist kansen de bedrijfsverplaatsingen het gebied gaan 
opleveren. Voorzitter, mijn laatste punt gaat over de rapportage. Gezien de omvang van het 
project en de ervaringen tot nu toe stelt mijn fractie voor dat er tenminste twee keer per jaar 
structureel en bij belangrijke gebeurtenissen incidenteel daar tussendoor, met deze Staten 
gesproken zal worden over de voortgang. Zodat wij als Staten het hele proces goed en 

^0Bss inzichtelijk kunnen volgen. Voorzitter hier wil ik het in de eerste termijn even bij laten." 

f 
^ De heer Bouma: "Voorzitter, het moet voor de projectorganisatie ongeveer een bevalling 
Q J geweest zijn om deze Structuurvisie tot stand brengen. Het is een Imposant boekwerk 

^^^M geworden, waar erg veel werk achter schuilgaat. Onze complimenten daarvoor. Het geheel 
geeft een goede weergave van wat we uiteindelijk willen bereiken in het gebied. Het CDA kan 

^ ^ ^ zich in grote lijnen vinden in het stuk. Dat laat onverlet dat wij de nodige opmerkingen en 
^ ^ zorgpunten onder uw aandacht willen brengen. Deze Structuurvisie geeft in elk geval, ook voor 

J«mJ de betrokkenen in het gebied, meer helderheid en meer duidelijkheid. Vandaag las ik een 
artikel in het dagblad Trouw dat ging over het Oostvaarderswold. Dan word je er weer op 
geattendeerd welke Impact de realisatie van dit gebied teweegbrengt bij degenen die moeten 
wijken. 
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In de nota Ruimte heeft het Rijk gesteld dat er een ecologische verbinding tussen de 
Oostvaardersplassen, de Veluwe en Duitsland moet komen met als doelsoort het edelhert. De 
provincie Flevoland heeft in haar Omgevingsplan aangegeven dat deze natuurverbinding 
gecombineerd zou moeten worden met waterberging en recreatie. Dat onderschrijven wij 
zeker. Met het wegvallen van de externe waterbergingsfunctie, is een belangrijke pijler onder 
de plannen weggevallen. Het CDA betreurt dit. Deze combinatie sprak onsBltijd zeer aan. Dan 
het kwelwater. Om overlast door kwelwater te voorkomen wordt om het hele gebied een 
watergang op polderpeil aangelegd die kwel vanuit de groenblauwe zone opvangt. Deze 
maatregei lijkt voldoende maar wij weten dat kwel van tevoren nooit goed te voorspellen valt. 
Dit jaar wordt begonnen met het plaatsen van peilbuizen voor de nulmeting. Het is een goede 
zaak om het vertrouwen van de omwonenden te winnen. 

Recreatie. De tweede pijler. Er is behoefte aan mogelijkheden om te fietsen en wandelen en 
voor recreatie met water. Het Oostvaarderswold moet beslist voor een groot gedeelte 
toegankelijk zijn voor mensen. 70 procent toegankelijk is volgens de rapportage kennelijk het 
hoogst haalbare. Dat vinden wij acceptabel maar het mag, wat het CDA betreft, ook best een 
tandje meer zijn. De hoeveelheid 'doe-natuur' die nu op de kaart is ingekleurd, is gelukkig 
meer dan er in aanvang leek te komen. Het overgrote deel van de bezoekers zal toch bestaan 
uit recreatieve bezoekers. Voornamelijk bezoekers uit Almere die éen middagje willen 
wandelen of fietsen. Gelukkig zijn daarvoor in het gebied zwerfpaden, laarzenpaden, bruggen, 
loopplanken en zelfs doorwaadbare plaatsen, gepland. 
De infrastructuur. De infrastructuur rondom het Oostvaarderswold moet zodanig Ingericht 
worden dat bewoners in de buurt en het lokale landbouwverkeer werk en woning goed kunnen 
bereiken. Voor nagenoeg alle bedrijven in de Zuidlob is voor de bereikbaarheid van het 
Trekkersveld een omgelegde en verbrede Bosruiterweg van groot belang. De WD heeft dit nog 
eens onderstreept. Door de Ingrijpend gewijzigde situatie wordt de route en daarmee 
samenhangend de economische belangen voor de bedrijfsrelaties tussen de Zuidlob en het 
oostelijk Middengebied, onacceptabel lang en te beperkend. Voor ontsluiting van de Zuidlob is 
zowel een verbrede Bosruiterweg als ook een extra brug over de Hoge Vaart, wenselijk. De 
gemeenteraad van Zeewolde heeft zich politiek breed achter dit standpunt opgesteld. De of/of 
keuze is een vreemde. Beide zijn een oplossing voor verschillende problemen. De enquête is 
eigenlijk onvolledig. In het Middengebied is de enquête niet uitgevoerd. Dat zou een ander en 
completer beeld gegeven hebben. Wij vinden dat wij maximaal tegemoet moeten komen aan de 
bewoners van het gebied. Zij hebben niet gevraagd om de realisatie van het Oostvaarderswold. 
Wij willen de belangen van deze bewoners niet bagatelliseren. Twee open deuren is trouwens 
altijd beter dan één open deur. De Investeringen die gedaan worden voor de mensen in het 
gebied moeten in verhouding staan tot de investeringen die gedaan worden voor de natuur. Het 
CDA is in elk geval van mening dat de brug over de Hoge Vaart er moet komen. Linksom of 
rechtsom, dat maakt ons niet uit. Kies wat ons betreft voor de goedkoopste oplossing maar 
neem wel het aanbod van de familie Macleane mee. Voor de Flediteweg moet voor de bewoners 
van de Zuidlob een oplossing gezocht worden. Is er al definitief besloten dat de Inwoners van de 
Zuidlob ontheffing krijgen om gebruik te maken van de Flediteweg? De memo van de 
landbouwadviseurs suggereert dat min of meer. Het CDA is er in elk geval een fervent 
voorstander van. Wat de infrastructuur betreft overwegen wij een motie in de tweede ronde. 
Het is afhankelijk van de discussie. 

Veronkruiding. De maatregelen die genomen worden bij de inrichting van de randzone om de 
verspreiding van onkruiden te minimaliseren, zien er goed uit. Of 40 m inzaaien met klaver en 
de distels pleksgewijs bestrijden de beste oplossing is, is de vraag. Veel zal echter afhangen van 
het beheer. Het aanbod van belendende agrariërs om het beheer op zich te nemen, moeten wij 
met beide handen aangrijpen. De kans op overlast is daarmee veel kleiner dan wanneer we het 
beheer aan Staatsbosbeheer overlaten. 
Natuur en grote grazers. Het zal u bekend zijn dat het CDA altijd grote moeite gehad heeft met 
de toevoeging van de andere grote grazers aan het edelhert als doelsoort. Deze moeite hadden 
wij om verschillende redenen. De studiemiddag over de grote grazers is, wat ons betreft, zeer 
Informatief geweest. Een aantal zorgpunten van ons zijn tot een ander niveau gereduceerd. Van 
verschillende kanten is gewaarschuwd voor de confrontatie tussen recreanten en de 
heckrunderen. De inwoners hebben dan ook veel suggesties gedaan om de mensen van de dieren 
te schelden. Wij hebben ons inmiddels laten overtuigen dat mits de nodige maatregelen worden 
getroffen, de risico's aanvaardbaar zijn. Het risico op uitwisseling van ziektes lijkt beperkt. 
Toch houden wij ook hier een ongemakkelijk gevoel aan over. 
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Een goed compartimenteringplan en handelingsprotocol zijn van groot belang. Ik heb begrepen 
dat het de bedoeling is dat dit gemaakt wordt. Onze zorgen over de effecten van de grote 
grazers op de vegetatie zijn gebleven. Het zou toch zeer spijtig zijn als we over 20 jaar moeten 
concluderen dat de dure aanplant - wij hebben inmiddels de begroting gezien - is verdwenen. 
Dat het Oostvaarderswold als twee druppels water is gaan lijken op de inmiddels kaal gevreten 
Oostvaardersplassen. Ook de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer heeft aangegeven dat de 
grote grazers pas toegelaten kunnen worden als de vegetatie voldoende robuust geworden is. 
Het CDA pleit er dan ook voor om de grote grazers pas toe te laten als, naar de mening van 
deskundigen, de ontwikkeling van de overige flora en fauna dat toelaat. Grote grazers moeten 
gelet op het voorgaande slechts gefaseerd en beheerst, in soort en aantal,'toegelaten worden in 
het Oostvaarderswold. Biodiversiteit is toch een hoofddoelstelling van het natuurbeleid in 
Nederland. Het is toch normaal om eerst het type natuur te kiezen en daarna het bijbehorende 
beheer. Grote grazers worden in Nederland en daarbuiten altijd ingezet voor het beheer van 
een natuurgebied om zo de gewenste vegetatie te bereiken. Wij blijven het vreemd vinden dat 
de heckrunderen en de konickpaarden in het Oostvaarderswold tot doelsoort zijn verheven. 
De realisatie van het gebied. Het beheer. Gesteld wordt dat de natuurdoelen, zoals vastgelegd 
in de structuurvisie, voor Staatsbosbeheer richtinggevend zijn voor het beheer. Dat is voor het 
CDA onvoldoende. Wij vinden dat wij meer grip moeten houden op de ontwikkeling en het 
beheer van het Oostvaarderswold. Dit moeten wij blijven monitoren en zo nodig bij kunnen 
sturen. Wij denken aan een beheerscommissie, bestaande uit stakeholders, die adequaat 
invloed kunnen blijven uitoefenen op het beheer van het gebied en de doelstelling in het vizier 
houden. Dat ligt heel dicht bij de motie van de PvdA die ik vanochtend onder ogen kreeg. Ik 
denk dat onze zorg hetzelfde is maar wij stellen voor om dit idee nader uit te werken in de 
commissie Ruimte. Particulier natuurbeiieer is een rijksambitie. Het CDA hecht veel waarde aan 
agrarisch natuurbeheer. We moeten de kansen die in het Oostvaarderswold liggen, benutten. 
De financiering. Het CDA is van mening dat het Oostvaarderswold niet in delen gerealiseerd mag 
en kan worden. De financiering moeten rond zijn voordat met de realisatie een aanvang 
genomen kan worden. Het watersysteem kan niet partieel of niet of nauwelijks goed 
functionerend, aangelegd worden. De kans op niet overzienbare gevolgen voor het omringend 
gebied zijn groot. De grondbalans moet sluitend zijn. De primaire bedoeling is het creëren van 
een verbindingszone. Een partiële realisatie herbergt het gevaar in zich dat de gehele 
verbinding nooit gerealiseerd wordt. Als er bijvoorbeeld geen geld is voor de zeer dure 
ecoducten, dan werkt de hele zone niet. 

De verwerving. De bewoners van het gebied die moeten wijken, zijn gebaat bij een snelle 
verwerving en verplaatsing. Het jaar 2011 is daarbij genoemd. Bedrijven hebben soms wel drie 
jaar nodig om de nodige vergunningen te krijgen voor hun nieuwe bedrijf. De indruk bestaat dat 
er momenteel onvoldoende energie wordt gestoken in de verwerving. Of het waar is weten wij 
niet. We horen de gelulden wel. Het CDA is dan ook een voorstander van een actieve 
grondpolitiek in deze. Wij vinden dat we de obstakels die wij tegenkomen zoveel mogelijk uit 
de weg moeten ruimen. Een versnelling van het aankoopproces op dit moment, is nodig. 
Wellicht dat de aanstelling van een casemanager tot een versnelling kan leiden. Wij noemen het 
casemanager. Hetzelfde idee heeft vanavond verschillende benamingen gekregen. Voorzitter, 
dit alles genoemd hebbende, kan het CDA in principe achter deze Structuurvisie staan. 
Uiteraard met behoud van onze zorgen en behoud van onze eigen standpunten. Dank u wel." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, toen ik het gehannes met de geluidsinstallatie zag, dacht ik: 
p̂;::s3 mensen struikelen niet over bergen maar wel over molshopen. Vaak zijn het de kleine dingen 

^g~3 die niet werken. Ik hoop dat het presidium in staat is om te bewerkstelligen dat dit probleem de 
.-, volgende keer opgelost is. Want we hebben het over het Oostvaarderswold. Dit is niet de eerste 
Hl I keer dat we het in de Statenvergadering over het Oostvaarderswold hebben. Het zal ook niet de 

^̂  laatste keer zijn. Eén ding valt me wel op als we het over het Oostvaarderswold hebben dat is 
dat er één ding is dat erg mooi is bij dit onderwerp namelijk: dat er zoveel belangstelling is voor 

"" " J het politieke werk. Ik denk dan zachtjes: gelukkig dat we de publieke tribune toch maar 
-̂*™^ gebouwd hebben. Anders hadden we onze gasten hier niet mogen/kunnen ontvangen. 

ï ls ï ïJ Tegelijkertijd besef ik voorzitter dat we, voor het feit dat deze mensen hier eigenlijk zijn, 
moeten afdalen naar de oorzaak. Want het raakt de bewoners van het gebied diep. Niet alleen 
degenen die verplaatst worden maar ook degenen die er blijven. Dat besef, hoop ik, zal blijven 
bestaan. Toen wij het Omgevingsplan vaststelden, heeft de gedeputeerde regelmatig het woord 
compensatie gebruikt. Daarover heeft men ook vragen aan haar gesteld. 
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Er is ook toegezegd dat het begrip compensatie door zal blijven klinken. Ook bij de realisatie 
van het Oostvaarderswold. Daarop wil ik kort ingaan. Ik heb vier punten. De ambities, de 
verplaatsing van bedrijven, de zorgen van achterblijvers en de infrastructuur. De lat wordt hoog 
gelegd. De heer Rijsdorp gelooft erin. Op 1 januari 2011 moeten de bestemmingsplannen echter 
gereed zijn, zo lees ik. Is dat reëel? In 2011 gaan de graafmachines aan het werk. Is dat 
realistisch? In 2014 moet het Oostvaarderswold gerealiseerd zijn. Geloven wij dat nu echt? 
Automatisch kom ik dan bij het tweede punt. De verplaatsing van de bedrijven. Dan is de 
werkelijkheid anders. Omdat het moeilijk is om passende gelijkwaardige bedrijven te vinden. In 
de beantwoording op de schriftelijke vragen van de SP geeft u toe dat de situatie ten aanzien 
van pachters van domeingronden, ingewikkeld ligt. In diezelfde beantwoording meldt u dat een 
bedrijf in het Oostvaarderswold-gebied geen voorrang heeft ontvangen. Hoe dan ook voorzitter, 
de SGP dringt aan op voortvarendheid. Snelheid. Pijn moet zo kort mogelijk duren. Op dit 
moment wordt er pijn geleden want het mes snijdt aan twee kanten. Aan de ene kant worden 
de te verplaatsen bedrijven, nog even los van de emotionele gevoelens binnen de vier muren, 
belemmerd in hun expansiemogelijkheden. Aan de andere kant blijft de onzekerheid over 
verplaatsing naar een gelijkwaardig bedrijf voortduren. Daarom dient alles in het werk te 
worden gesteld om de pijn zo kort mogelijk te laten duren. Ook het Rijk - domeinen vul ik maar 
even in- moet daarin maximale medewerking verlenen. Dat roept bij mij wel de vraag op, 
voorzitter, of er voldoende financiële middelen zijn om een snelle verplaatsing, de komende 2, 
3 jaar, te realiseren. Dan kom ik bij het derde punt, de achterblijvers. Pijn moet niet lang 
duren. Maar pijn moet ook niet veroorzaakt worden. Ik noemde al risico's die er kunnen zijn 
bijvoorbeeld door de aanleg van het Oostvaarderswold. Ik denk dan aan de verstoring van de 
waterstanden, toename van wildschade, overbrenging van dierziekten, verspreiding van onkruid 
maar ook Inbreuk op de leefbaarheid in het gebied. Het is van belang hierover in de 
voorbereidende fase en de ontwikkelfase veel met de bewoners te communiceren en te 
luisteren naar hun argumenten. Wat is communicatie toch belangrijk in dit leven. 
Mijn laatste punt betreft de Infrastructuur. Door de bewoners maar ook door de gemeente 
Zeewolde zijn terecht opmerkingen gemaakt over de infrastructuur. Behartenswaardige 
opmerkingen. Ik denk aan de Flediteweg. Daarvan lezen wij in een notitie van het college, dat 
een oplossing zal worden gezocht voor het probleem. Dat oplossing zoeken is weinig concreet. 
Wat komt er uiteindelijk in de Structuurvisie. Deze weg is namelijk van groot sociaal belang 
voor de bewoners van de Zuidlob. Wordt het een fietspad of wordt het geen fietspad? Een 
fietspad is in mijn beleving een maatje te klein voor de bewoners die daar gehuisvest zijn. Wat 
er ook gebeurt, de SGP hecht aan een goede bereikbaarheid van de basisvoorzieningen elders, 
maar ook voor een goede bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Dan de bereikbaarheid van het 
Trekkersveld en verder. De verwachting is dat het verkeer op de Bosruiterweg richting 
Trekkersveld, zal toenemen. Opwaardering van deze weg is dan ook noodzakelijk. Maar als die 
opwaardering plaatsvindt welke ruimte wordt dan aan het agrarisch verkeer gegeven en welke 
aan het toeristisch recreatieve verkeer? Met name dat laatste. Voorzitter degenen die hier al 
langer zitten weten het, wij houden niet zo van dat massale. Ik heb in de Structuurvisie gelezen 
dat er drie typen toegangspoorten komen. Primaire, secundaire en tertiaire poorten. Nu het nog 
kan pleit de SGP ervoor om zo min mogelijk primaire poorten te realiseren en zoveel mogelijk 
tertiaire. Dat biedt twee voordelen. Het voorkomt dat de wegen overbelast worden en aan de 
andere kant zullen de echte natuurliefhebbers en de rustzoekers dit waarderen. Naar het 
gevoelen van de SGP zal de Bosruiterweg altijd opgewaardeerd moeten worden. Een deel van de 
bewoners bepleit de aanleg van een brug over de Hoge Vaart, om de verbinding met het 
middengebied tot stand te brengen. Alternatief 3.2.b biedt daartoe mogelijkheden. Hetzelfde 
geldt voor het alternatief Macleane. Overigens waardeer ik het, voorzitter, dat er zo 
meegedacht wordt over praktische oplossingen. Veel aandacht zal er dus in de komende ti jd aan 
de infrastructuur moeten worden besteed. De SGP is van mening dat geen beest mag worden 
losgelaten in het gebied alvorens een oplossing voor de infrastructuur is gevonden. Dat wij als 
provincie, een provincie met weinig reserves, moeten voorfinancieren voor het Rijk, komt bij de 
SGP als weinig vertrouwenwekkend over. Gezien echter de voortvarendheid en de daadkracht 
die wij zojuist hebben bepleit over de verplaatsing, gaan wij schoorvoetend akkoord met deze 
voorfinanciering. Met een laatste oproep om intensief contact en overleg met de te verplaatsen 
bedrijven te hebben en te houden, maar ook met de blijvers, sluit ik deze bijdrage af. Wat 
nodig is en blijft, is respect voor de historie van de polder en voor de bewoners van het 
gebied." 
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De voorzitter: "Hartelijk dank. Dan hebben wij nu alle fracties gehoord. Ik denk dat het goed is 
dat u alvorens wij aan de tweede termijn beginnen, van het college een standpunt hoort over 
de ingediende moties. Het is goed om dat standpunt zorgvuldig te verwoorden. Daarom schors ik 
voor ongeveer 10 minuten de vergadering. Dan open ik de tweede termijn met de reactie van de 
gedeputeerde op de moties zodat u met die kennis verder kunt debatteren. Ik zal in de tweede 
termijn de afzonderlijke onderdelen van de besluiten, per onderdeel aan de orde stellen. Ik 
schors de vergadering." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering en geef het woord aan gedeputeerde Bliek over de 
ingediende moties en het amendement." 

Gedeputeerde Bliek: "Ja voorzitter, voordat ik daartoe overga, wil ik in ieder geval dank zeggen 
voor de ondersteuning van de Structuurvisie die ik Statenbreed proef. Wij praten met elkaar nog 
over onderdelen waar vanavond definitieve besluitvorming over genomen moet worden. 
Tegelijkertijd constateer ik ook dat men al heel intensief met de volgende,fase bezig is. Als je 
kijkt naar de moties zie je al Invulling over wat we de komende t i jd met elkaar gaan doen. Daar 
zullen wij binnenkort - Ik denk niet dat het al over twee weken is - in oktober met elkaar over 
spreken. Het betreft een integraal plan. Het is weer een plan van aanpak voor de volgende fase 
die duurt tot en met eind 2010. Daar zullen ook een aantal elementen waar uw moties op 
ingaan, in worden opgenomen. Wij hebben afgesproken dat wij niet te lang het woord zullen 
voeren. Ik zal u meteen meegeven wat het college van de vijf moties en het ene amendement 
vindt. Motie A. Het is een motie die eigenlijk technisch onmogelijk is. Omdat agrarisch 
natuurbeheer de bestemming agrarisch gebied nodig heeft en de Structuurvisie geeft immers 
aan dat het gebied een andere bestemming gaat krijgen. Deze motie is daarom technisch gezien 
onmogelijk. In ieder geval het eerste bolletje en bij het tweede bolletje 'tenminste de totale 
rand'. In de antwoordnota op zienswijzen op de Structuurvisie is al meegenomen - dat hebben 
wij in de commissievergadering van 25 juni met elkaar besproken- dat we in gesprek willen gaan 
over de wijze waarop de randen - dat zijn dan de dijklichamen - en de randgebieden rondom 
het Oostvaarderswold, in samenspraak met de beheerder van het toekomstige gebied, het 
beheer zal gaan plaatsvinden. Motie B. Dat is een motie met twee bolletjes waarin iets 
gevraagd wordt en waar het één gevolg afhankelijk is van het eerdere. We hebben eigenlijk al 
afgesproken dat het gaat gebeuren. Het gaat ook onderdeel uitmaken van het plan van aanpak, 
de komende periode. Als je aangeeft dat je met elkaar gaat monitoren hoe de ontwikkeling van 
het gebied is, dan volgt daar logischerwijze uit dat daar vanaf zal hangen of het gebied 
gefaseerd, in één keer of in kleine stukjes tegelijk, in gebruik zal worden gegeven aan de 
grotere fauna. Als je leest dat het ene een gevolg is van het ander, dan is het een uitstekende 
motie en dan is er geen bezwaar tegen. Motie C. is eigenlijk heel goed. Men spreekt er over 
Oostvaardersland. Dat doet mij hier de opmerking plaatsen dat het niet om een lokaal gebied 
gaat dat wij gaan ontwikkelen. Het is niet alleen bedoeld voor wandelende mensen uit Almere. 
Een gedeelte, de Oostvaardersplassen, is nu al een internationaal bekend natuurgebied. Het zal 
verbonden worden en meer dan tweemaal zo groot worden. Eigenlijk driemaal zo groot. Het 
totale gebied, nu met de werknaam Oostvaardersland, is van internationale bekendheid. Het zal 
ook veel bezoekers van buiten deze regio en van bulten Nederland, trekken. Dan is het van 
belang om de verschillende fases te gaan bekijken. Eerst het verwerven, dan - met het 
bestemmingsplan - het inrichten van het gebied. Het is goed dat een 

adviescommissie/begeleidingscommissie of een andere vorm van monitoring wordt ingezet om 
te kijken hoe de ontwikkeling gaat verlopen. Wij zullen daarom ook in het Integrale plan dat u 
in het najaar zal worden voorgelegd, daarop ingaan. Ik zou zeggen wat dit betreft is dit een 

M prima motie om mee te werken. Motie D. We zien dat het aantal contacten met ondernemers 
' die willen gaan praten over verplaatsing van hun bedrijf, toeneemt; Wij zullen in het plan van 

^ ^ ^ aanpak voorstellen doen, als dat nodig is, om nog meer in te zetten op de verwerving en 
®^^ samenwerking in het gebied. Op dit moment is deze motie daarom overbodig. Over een paar 

«IszJ maanden worden u voorstellen voorgelegd op welke wijze wij dat in een integraal plan van 
aanpak zullen doen. Datzelfde geldt voor de motie E. die eigenlijk een variant/look alike is van 

^ J | motie D. Dan kom ik bij amendement 1. Dat amendement zegt eigenlijk: wij willen zowel de 
Bosruiterweg als de brug over de Hoge Vaart gerealiseerd zien. Dat wijst het college af. Om 

^^—^7' twee redenen. 

hmsst 
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Vanuit verkeerstechnisch oogpunt is het voldoende om de verbreding van de Bosruiterweg te 
realiseren. Als je er vanuit financieel oogpunt naar kijkt is dat ook een argument om te kiezen 
voor één van de twee, in plaats van twee. Er is verkeerstechnische gezien geen noodzaak om 
allebei te doen. Financieel betekent het ook een flinke extra kostenpost. Voorzitter, dat was 
het." 

De voorzitter: "Dank u wel. Wat betreft de orde is het begrijpelijk dat fracties in willen gaan op 
de gebruikte argumentatie. Ik stel voor dat wij dat ook gelijk meenemen in de tweede termijn 
die we nu gaan beginnen. Het is handig als u zicht heeft op de stemprocedure. Het zal zo zijn 
dat ik de moties eerst instemming zal brengen, voordat wij de beslispunten in stemming 
brengen. De beslispunten 1 t /m 6 zal ik elk afzonderiijk in stemming brengen, waarbij ik bij 
agendapunt drie eerst het amendement in stemming zal brengen en daarna de twee punten van 
agendapunt drie elk afzonderlijk. Is dit voor iedereen een duidelijke benadering? Dan zal ik ook, 
voor wat betreft de orde, nadat we de moties behandeld hebben per beslispunt aan de orde 
stellen of iemand over een beslispunt in tweede termijn het debat wil openen of dat u van 
mening bent dat over dat beslispunt niet verder hoeft te worden gedebatteerd. Dat doe ik ook 
per beslispunt. Is het voor iedereen duidelijk?" 

De heer van Amerongen: "Ik heb een vraag van procedurele aard. Mochten wij nog behoefte 
hebben aan een schorsing, is dat dan mogelijk?" 

De voorzitter: "De orde van de vergadering schrijft voor dat eenieder die om een schorsing 
vraagt deze in principe ook krijgt." 

De heer Geersing: "Moeten interrupties op wat de gedeputeerde zojuist heeft gezegd 
plaatsvinden in de bijdrage, of kunnen zij nu plaatsvinden?" 

De voorzitter: "Ik heb het, het liefst in de bijdrage. Anders focussen wij wel heel erg op een 
klein onderdeel. Als het kan graag. Kan dat? Prima. Dan is het eerste punt dat bij de 
beslispunten aan de orde is, de antwoordnota van de Structuurvisie Oostvaarderswold en de 
aanvullingen daarop, vast te stellen. Is er iemand die daarover wil debatteren? De heer Bogerd. 
Mag ik u vragen achter de katheder plaats te nemen en het debat er over te openen? Ik hoor net 
dat de microfoons in de ring niet functioneren dus als u wilt Interrumperen tijdens het debat 
moet u reageren vanaf uw stoel." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik heb niet zoveel vragen gesteld. Wel een vraag die betrekking 
had op de Flediteweg. In de antwoordnota wordt daar een uitvoerige reactie op gegeven. Later 
is ons een ambtelijke notitie toegezonden waarin een enigszins ander standpunt wordt 
Ingenomen. Voor mij is het Interessant om te weten welk standpunt Ik nu moet aanhouden bij 
de beoordeling van de antwoordnota." 

De voorzitter: "Dat is een verduidelijkingsvraag. Misschien kan mevrouw Bliek dit toelichten." 

Gedeputeerde Bliek: "Ja, voorzitter ik kan niet helemaal plaatsen waar u het verschil in ziet. In 
de Structuurvisie wordt aangegeven dat de weg wordt afgesloten voor alle verkeer. Dat het een 
weg wordt alleen voor lokaal verkeer. Dus alleen voor de bewoners ter plaatse. Die zullen via 

^ - een bepaald systeem - er moet nog precies worden bepaald wat dat voor systeem moet worden 
, - toegang krijgen tot die weg. Die weg zal een fietspad zijn. Een zodanig fietspad dat auto's er 

,^ goed gebruik van kunnen maken. Het wordt geen pad dat ook gebruik kan worden door de 
\^\J landbouwvoertuigen van de bewoners uit de Zuidlob." 

-y De heer Bogerd: "In de Structuurvisie staat dat de weg afgewaardeerd wordt naar een fietspad. 
Later is er een verklaring bijgekomen waarin staat dat het vooral voor de bewoners mogelijk 
moet zijn om bereikbaarheid voor lokaal verkeer te realiseren. Via welk systeem dat moet 
plaatsvinden, daar heb ik geen oordeel over. Ik concludeer dus dat de bewoners, inclusief de 
hulpdiensten, de ruimte krijgen om gebruik te maken van die weg." 

Gedeputeerde Bliek: "Dat is juist." 
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De voorzitter: "Is daarmee het eerste beslispunt voldoende behandeld? Dan ga ik door naar het 
tweede beslispunt. Dat betreft het instemmen met de wijze waarop de adyiezen van de diverse 
partijen worden verwerkt in de Structuurvisie. Dan gaat het hier voornamelijk over die 
onderwerpen die niet aan de orde komen bij de overige beslispunten want daar debatteren wij 
apart over. Is er een fractie die hierover het woord wenst te voeren? Dat is niet het geval. Dan 
ga ik over naar punt drie van de besluitvorming. Dat betreft de twee keuzes rond de 
infrastructuur. Ik kan me voorstellen dat daar wel debat over ontstaat." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Het is evident dat het in elkaar schuiven van 3.1 
en 3.2 financiële gevolgen heeft. Wij realiseren ons dat terdege. Het gaat erom tegemoet te 
komen aan de inwoners. Wij herhalen dat zij niet gevraagd hebben om dit plan zo uit te voeren. 
Wij zijn van mening dat zij zo min mogelijk nadelige effecten hiervan mogen ervaren." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, bij interruptie. Is wat u hier formuleert een algemeen 
uitgangspunt, dat wij breed mogen Interpreteren m.b.t. alle ruimtelijke ontwikkelingen die wij 
hier in Flevoland doen? Of geldt het in het bijzonder voor deze agrariërs?" 

De heer Stuivenberg: "Dit geldt in het bijzonder voor de bewoners en de bedrijven die dit 
project betreffen." 

De heer Rijsdorp: "Kunt u dan aangeven waarom bewoners van bijvoorbeeld oostelijk Flevoland 
die te maken hebben met de Hanzelijn of bewoners die te maken hebben met andere 
infrastructuur anders behandeld zouden moeten worden, dan mensen die in het 
Oostvaarderswold wonen?" 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, ik denk dat wij als SP mensen niet anders zullen behandelen 
wanneer dit aan de orde zou zi jn." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, daarom vroeg ik u of het een algemeen uitgangspunt was of in 
het bijzonder voor deze bewoners. U hebt daar duidelijk op geantwoord namelijk: in het 
bijzonder voor deze bewoners. Het is dus geen algemeen uitgangspunt. Nu vraag ik naar een 
motief. Waarom het nu anders is en nu heeft u geen antwoord. Dat begrijp ik niet." 

De heer Stuivenberg: "Ja, dat mag zo zijn, mijnheer Rijsdorp. Dat vind ik helemaal niet zo erg." 

De heer Rijsdorp: "U hebt het over een bedrag van € 5.500.000. 

De heer Stuivenberg: "Ja, dat realiseren wij ons terdege." 

De heer Rijsdorp: "U zegt: ik vind het zodanig belangrijk dat € 5.000.000 provinciaal geld voor 
deze bewoners moet worden uitgegeven. U zegt hier doe ik het wel op andere plaatsen doe ik 
het niet. Ik vind dat moeilijk uit te leggen. Daarom probeer ik achter uw beweegredenen te 
komen. Ik wil graag uw politiek begrijpen. Nogmaals vraag ik u: waarom hier wel en elders 
niet?" 

De heer Geersing: "Ik vind het vreemd, mijnheer Rijsdorp, dat u er op die manier op Ingaat. 
fpmss Hoe kun je dit nu als een algemene regel stellen? Het is nu in het bijzonder. Ik kan me 
£ï3s voorstellen dat je er van geval tot geval naar kijkt en er dan beslissingen over neemt. Wij 
,-, hebben het over een gigantisch groot project. Edelherten moeten kunnen trekken van het ene 
iQl); gebied naar het andere gebied. Dat is prachtig. Dat kost een heleboel geld. Als er vervolgens 

^ gezegd wordt dat de bewoners zich normaal willen verplaatsen, dan gaat in een keer het slot op 
de knip. Dat begrijp ik eigenlijk niet." 

De heer Rijsdorp: "Nee, mijnheer Geersing, het aardige is en dat is wat ik terughoorde van de 
gedeputeerde die zei: één oplossing voldoet, verkeerstechnisch. Ik kan mij wel voorstellen dat u 
zegt: ik vind de ene oplossing beter dan de andere. Dat kan ik mij voorstellen, maar u zegt met 
gemak: we doen er gewoon twee. Eén voldoet maar we doen er gewoon twee." 
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De heer Geersing: "U zegt toch ook gewoon: we doen het Oostvaarderswold gewoon zonder dat 
de financiën ervoor bij elkaar zijn gesprokkeld." 

De heer Rijsdorp: "Als we het Oostvaarderswold uit zouden kunnen voeren zonder dat we er 
geld voor hadden, dan zou ik dat spectaculair vinden." 

De voorzitter: "Wilt u zich in de discussie richten tot de spreker. De heer Stuivenberg was aan 
het woord. Er moet dus gedebatteerd worden met de heer Stuivenberg. Ik stel voor dat de heer 
Stuivenberg zijn betoog voortzet. Als u met zijn tweeën wilt debatteren dan moet straks een u 
beiden maar achter de katheder gaan staan." 

De heer Van der Avoort: "Voorzitter, mag ik ook Interrumperen? Mijnheer Stuivenberg het is 
eigenlijk nog erger dan de € 5.000.000 die de heer Rijsdorp noemt. U vraagt om twee dingen te 
combineren dus dan komt er ook nog € 2.900.000 bij voor de Bosruiterweg. Opgeteld kom je aan 
€ 10.000.000 want er moet ook nog grondverwerving plaatsvinden. Hoe denkt u deze kosten te 
dekken? Waar haalt u dat vandaan?" 

De heer Stuivenberg: "Mijnheer Van der Avoort, wij realiseren ons dat terdege. Zonder ook 
maar iets te willen verwijten: Even voor de zomervakantie hebben wij hier gesproken over de 
uitgangspunten voor de begroting van 2010. Ik heb met gekromde tenen geluisterd naar al uw 
voorstellen. In financieel opzicht hadden zij geen enkele onderbouwing. Het waren allemaal 
wensen waarvan je, je af kon vragen: is dat nu de zaak waar wij het over hebben." 

De heer Van der Avoort: "Kunt u daar voorbeelden van geven, want er staat mij niets van b i j . " 

De heer Stuivenberg: "Nee, dan moet u de verslagen nog eens goed nalezen, mijnheer Van der 
Avoort." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Stuivenberg dat vind ik te gemakkelijk. U stelt wat en u 
beschuldigt. Doe dan gewoon boter bij de vis. Maak nu duidelijk wat u ermee bedoelt. Anders is 
het insinuerend en dat hoort niet hier." 

De heer Stuivenberg: "Ik beschuldig niemand. Ik herhaal eigenlijk wat de gedeputeerde van 
Financiën na afloop ook naar voren bracht. Ik wil me daar graag bij aansluiten ook al komt het 
uit onverwachte hoek." 

De heer Van der Avoort: "Maar mijnheer Stuivenberg, waarom zegt u het dan nu wel? U doet 
dan hetzelfde." 

De heer Stuivenberg: "Omdat, in dit geval, waar het gaat om een rnajeur project, waar een 
hoeveelheid burgers de dupe van wordt, u niet de verantwoordelijkheid neemt om die 
€2.900.000 uit te geven. Wij zouden namelijk toch voor 3.2 kiezen. Inherent daaraan is dat op 
termijn de verbreding van die weg toch aan de orde komt. Neem dat dan gelijk mee, dan ben je 
van die pijn af." 

De heer Van der Avoort: "Ja, maar dan gaat u toch voorbij aan het feit dat het nu voor elkaar 
moet komen. Op de Bosruiterweg gaan ongelukken gebeuren als dit nu niet geregeld wordt. Het 
gaat om de verkeersveiligheid." 

De heer Stuivenberg: "Vandaar ons en/en voorstel." 

De heer Van der Avoort: "Wilt u het dan financieel Inkaderen. Ik heb het echt niet." 
j 

rt^sJ^ De voorzitter: "Ik stel voor dat de heer Stuivenberg zijn betoog voortzet. Het punt is inmiddels, 
|«„-..J denk ik, voldoende gemaakt. Het is duidelijk hoe u daar verschillend over denkt. Misschien kunt 
^̂ 5̂  u uw betoog afronden." 
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De heer Stuivenberg: "Wat dat betreft blijven wij bij ons amendement. Wij hopen daar steun 
voor te krijgen. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Is er nog een andere fractie die op dit punt het woord zou willen 
voeren vanaf de katheder? Of zegt u: het is mij verder wel duidelijk. Er meldt zich niemand? 
Dan ga ik verder met beslispunt 4. Dat betreft de Structuurvisie in zijn geheel. Dat is erg 
algemeen. U wilt zich natuurlijk richten op een aantal punten. Desalniettemin wil ik vragen of 
er iemand is die daar, in algemene zin, nog iets over kwijt wil?" 

De heer Geersing: "Niet zozeer algemeen, maar wel op specifieke punten. Die hadden wij in de 
moties. De gedeputeerde maakte de opmerking dat het geen agrarisch gebied is. Dat is het nu 
natuurlijk nog wel. Dan zou je natuurlijk het bolletje kunnen veranderen. De strekking van onze 
motie is in ieder geval dat het beheer door agrariërs of door een agrarische natuurvereniging 
plaatsvindt en we willen daar de totale randzone voor bestemmen. Dat zie ik nog niet zo 
specifiek weergegeven in de Structuurvisie. In de Structuurvisie wordt gesproken over een 
bufferzone. Dat is duidelijk. Er wordt ook aangegeven dat er een rol is voor agrariërs. De 
koppeling wordt echter niet gelegd. Die zou ik wel graag gelegd hebben. Vandaar deze motie." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, om het voor mijzelf te begrijpen. Zijn het twee woorden voor 
hetzelfde?" 

De heer Geersing: "Ja, wat mij betreft wel." 

De heer Rijsdorp: "Dus het gaat over die dijken en de strook ernaast." 

De heer Geersing: "Ik heb gezegd de randzone. Ik heb met opzet nog niet een bepaalde afstand 
willen noemen." 

De heer Rijsdorp: "Dat begrijp ik wel. Het gaat er even om, om te begrijpen of u hetzelfde zegt 
als in de Structuurvisie staat." 

De heer Geersing: "Ik zeg niet hetzelfde als in de Structuurvisie staat. In d*e Structuurvisie 
worden beiden wel genoemd, maar worden belden niet aan elkaar gekoppeld." 

De heer Rijsdorp: "Om het goed te begrijpen. Het gaat er dus niet om dat u voorstellen doet 
over het beheer van andere delen dan die bufferzone. Het gaat alleen maar over de dijk en het 
gras ernaast. U doet geen voorstel om het beheer van het resterende deel anders in te vullen. 
Heb ik dat goed begrepen?" 

De heer Geersing: "Nee, daar doe ik geen voorstel voor. Ook al zou ik dat misschien best graag 
willen. Dit zou ik in ieder geval alvast gewaarborgd willen hebben, door het indienen van deze 
motie. Het gaat erom dat de rand beheerd door een agrarische natuurvereniging of door 
agrariërs." 

De heer Rijsdorp: "Mag dat dan ook zijn dat u bedoelt dat agrariërs Ingeschakeld worden voor 
het beheer?" 

De heer Geersing: "Dat mag het ook zi jn." 

De voorzitter: "Wilt u uw betoog voortzetten, of bent u klaar?" 

De heer Geersing: "Ik zou nog even willen reageren op de reactie die gegeven is op motie B. Als 
ik goed beluister wat de gedeputeerde aangeeft dan zegt zij eigenlijk dat deze motie overbodig 
zou zijn en dat ze de motie onderschrijft. Als dat het geval is zouden wij kunnen overwegen om 
de motie in te trekken. Dan is het voor ons duidelijk. Het zal vastgelegd worden in de notulen. 
Wij kunnen er dan mee uit de voeten. Wij hebben die motie vooral opgesteld omdat wij in deze 
motie graag willen weergeven wat de studiedag 'grote grazers' heeft opgeleverd. 
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Wat ik er voornamelijk van geleerd heb, is dat er een bepaalde verhouding moet zijn met 
andere flora en fauna. Niet zozeer om te zeggen: we houden die beesten tegen maar als we die 
beesten toelaten dan is het wel onder voorwaarde dat het niet een.kaalgevreten gebied word t . " 

De voorzitter: "Dus wegens bereikte overeenstemming wordt motie B. Ingetrokken? Zo 
interpreteer ik uw bi jdrage." 

De heer Geersing: "Als de gedeputeerde die motie onderschrijft, trekken wi j hem i n . " 

De voorzitter: "Ja, dat heeft zi j bedoeld. Is het voor iedereen duidelijk? Motie B. wordt 
ingetrokken." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, betekent dat ook dat motie A. wordt aangepast?" 

De heer Geersing: "Dat betekent dat motie A. wordt aangepast. Bij het eerste bolletje komt 
dan de volgende tekst te staan: dragen het college op dat een agrarische natuurvereniging een 
rol kri jgt in het beheer." 

De heer Rijsdorp: "Ik vroeg zojuist of het ook had kunnen z i jn : dat agrariërs worden 
Ingeschakeld bi j het beheer. Los van de vereniging. U stelt dat er een vereniging voor moet 
komen." 

De heer Geersing: "Ik kom u tegemoet. Dan veranderen wi j dat in de zin zoals u die nu 
weergeeft ." 

De voorzitter: "Laat ik het als voorzitter formuleren dan weten zeker dat we elkaar goed 
begrijpen. Het wordt: een agrarische natuurvereniging of een individuele agrariër een rol kri jgt 
in het natuurbeheer. Dat is wat u bedoelt te vragen." 

De heer Rijsdorp: "De heer Geersing zei dat hij bedoelde wat ik zei. Ik had niet deze 
zinsconstructie. Ik zei: dat agrariërs worden ingeschakeld bij het beheer." 

De voorzitter: "In het debat werden beide opties als een mogelijkheid benoemd. Dat constateer 
ik als voorzitter. Ik heb niet de bedoeling mij te bemoeien met de discussie." 

De heer Rijsdorp: "Volgens mij doet u dat we l . " 

De heer Geersing: "Wat de heer Rijsdorp nu aangeeft namelijk dat agrariërs ingeschakeld 
worden bij het beheer, dat vind ik voldoende voor het eerste bol let je." 

De voorzitter: "Laten wi j eerst even de zin vaststellen. De zin wordt: agrariërs worden 
ingeschakeld bij het beheer. Dat is de zin bij het eerste bolletje b i j : dragen het college op . " 

De heer Van der Avoort: "Mijnheer Geersing, moet daar dan ook niet het particulier 
natuurbeheer bij?" 

^am De heer Geersing: "Laten wi j het nu eerst beperken tot datgene wat er nu staat. U bent 

^-^ natuurlijk altijd vrij om zelf met voorstellen te komen." 

I J De voorzitter: "Mag ik u vragen verder te gaan of bent u klaar met uw betoog?" 

De heer Geersing: "Ik ben klaar met mijn betoog." 

De voorzitter: "Hartelijk dank. Nog anderen bij dit onderwerp? Dat is niet het geval. Dan ga ik 
naar de beslispunten 5 en 6. Als u het goedvindt koppel ik die aan elkaar. Het gaat over 
hetzelfde onderwerp. Is er iemand die daarover het woord wil voeren? Dat is niet het geval. 
Kunt u er dan mee instemmen dat wij overgaan tot de stemmingen?" 
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De heer Van Amerongen: "Voorzitter, onze fractie heeft behoefte aan een schorsing van 
ongeveer 10 minuten." 

De voorzitter: "Het is nu 21.45 uur zullen wij proberen om, om 21.55 uur de vergadering te 
hervatten. Ik schors de vergadering." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De fractie van de WD heeft een schorsing gevraagd 
en zoals te doen gebruikelijk krijgt zij daarom na de schorsing als eerste het woord." 

De heer Van Amerongen: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De schorsing heeft iets langer 
geduurd dan de 10 minuten die ik had voorgesteld. De schorsing heeft geresulteerd in een extra 
motie die wij in willen dienen. Met uw goedvinden wil ik daartoe de heer Van der Avoort even 
het woord geven." 

De heer Van der Avoort: "Naar aanleiding van de discussie over het amendement 1 van de SP en 
de beantwoording door de gedeputeerde, blijven wij zeggen dat een verbreding van de 
Bosruiterweg een urgente zaak is. Die verbreding moet er gewoon komen. Wat het probleem 
van de financiering van de brug betreft denken wij dat er eerst een maatschappelijke kosten 
batenanalyse moet worden gemaakt. De uitkomst daarvan zou dan meegenomen kunnen worden 
in het bestemmingsplan. Dat is de inhoud van onze motie. Dat willen wij nu inbrengen." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, mag ik de WD vragen, daar zei in eerste termijn een vrij strak 
standpunt hebben ingenomen ten aanzien van de brug over de Hoge Vaart, vanwaar deze switch 
komt." 

De heer Van der Avoort: "Als het amendement wordt aangenomen dan kost dit voor de 
belanghebbende groepen, waar de brug over de Hoge Vaart voor bedoeld is, € 500.000 per 
inwoner van dat gebied. Dat moeten wij financieren. Dan willen we eerst aan de hand van een 
maatschappelijke kosten batenanalyse zien, of het noodzakelijk is. Dat is de reden om nu deze 
motie in te dienen. Wij willen dat er eerst een onderzoek wordt gedaan. Als we dit ongezien 
accorderen - en er is volgens mij nu een meerderheid voor- dan geven we nu voor de brug, erg 
veel geld uit per inwoner. De verbreding van de Bosruiterweg is van groot belang." 

De heer Bogerd: "U weet met mij dat als er een besluit wordt genomen door de Staten, via een 
amendement, het zo is dat je goed kijkt op welke wijze je als GS daarmee omgaat en hoe zoiets 
te realiseren is." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Bogerd u weet dat het niet zo is. U bedoelt bij een motie. Bij een 
motie geeft u als het ware een opdracht en kan het college zeggen: u hebt een ongemakkelijke 
opdracht meegegeven. Want het is onbetaalbaar, of het kan niet of iets dergelijks. Op het 
moment dat u via een amendement een ander besluit neemt, kunt u dat alleen maar wijzigen 
door een nieuw besluit te nemen. Zoals elk besluit gewijzigd kan worden door een nieuw 
besluit. In die zin begrijp ik de gedachte van de WD wel. Waar wij naar op zoek zijn, volgens 
mij, is helderheid creëren over het belang en een betere afweging maken dan wij nu geneigd 
zijn te doen. Of je nu voor of tegen bent. Wij hebben dan een motie nodig zodat er ruimte 
ontstaat voor nader onderzoek. Dat zou wel mijn vraag aan de VVD zijn. Ik vind het absoluut 
verkeerd als wij een dergelijke kosten batenanalyse gaan doen en wij van tevoren al weten wat 
wij ermee willen gaan doen. Het betekent dat de WD ook open moet staan voor de uitkomst. 
Als de uitkomst zo is dat de brug belangrijk is en dat uit de kosten batenanalyse blijkt dat het 
de moeite waard is, dan moeten wij ook een grote broek aantrekken en zeggen: wij 
heroverwegen ons eerdere standpunt. Wij gaan er in mee en we doen het wel." 

De heer Van der Avoort: "Dat is volstrekt helder. Het is ook de bedoeling, als we de motie nu 
indienen, dat we er uitkomen. Als uit het onderzoek blijkt dat de noodzaak er is, zullen wij 
eraan meewerken. Om het nu blindelings te accorderen, zien wij niet zitten." 

. . é ' ^ 
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De voorzitter: "Kan de motie Intussen aan de bode overhandigd worden. Dan kan hij 
vermenigvuldigd worden terwijl wij door debatteren. Zijn er anderen die over dit onderwerp 
nog willen spreken? De heer Stuivenberg had zich bij mij gemeld om over een andere motie van 
de SP nog iets te zeggen. Het gaat nu nog over dit onderwerp." 

De heer Bouma: "Voorzitter, kosten batenanalyses zijn heel aardige dingen. Je kunt ze 
gebruiken en je kunt ze misbruiken. Wij weten dat de Zuiderzeespoorlijn uiteindelijk afgeketst 
is vanwege de befaamde kosten batenanalyse. Als we dat vroeger ook altijd gedaan hadden 
waren vele wegen en spoorwegen in Nederland niet aangelegd. Onze fractie heeft de afweging 
van de kosten en de baten en de noodzaak gemaakt. Wij hebben geen behoefte aan een nader 
onderzoek." 

De heer Van der Avoort: "Voorzitter, bij Interruptie. Het onderzoek moet gewoon goed 
uitgevoerd worden. Bij het voorbeeld dat u geeft, ligt het anders. Het gaat er nu over wat wij in 
deze Staten besluiten." 

De voorzitter: "Het is duidelijk dat u er niet helemaal hetzelfde over denkt. Dat kan." 

De heer Rijsdorp: "De heer Bouma zegt: wij weten precies waar het over gaat. We hebben 
precies in beeld hoeveel passeerbeweging er is. We hebben precies in beeld hoe belangrijk dit 
is. We hebben dit zo precies in beeld dat wij het kunnen afwegen tegen andere onderdelen 
waar we anders € 5.500.000 aan hadden kunnen besteden. Het met ons delen van deze 
informatie, is mij ontgaan. Noch in het debat zo-even, noch in de stukken die ons zijn 
aangereikt, is er maar iets van de zekerheid die u formuleert, terug te vinden. Dan vraag ik u 
dat te motiveren. Dan kunnen wij misschien met elkaar meegroeien." 

De heer Bouma: "Wij hebben in onze fractie deze afweging gemaakt. Met enerzijds de kosten in 
beeld en anderzijds de informatie vanuit het provinciehuis en Informatie die je op een andere 
manier kunt krijgen. Op basis van dat samenspel van informatie hebben wij besloten om voor 
beide te kiezen." 

De heer Rijsdorp: "Voor ons blijft het verder een black box. Het CDA heeft in de black box 
gekeken en de uitkomst gevonden." 

De heer Bouma: "U had ook uw eigen box kunnen bekijken." 

De heer Geersing: "Als Ik daar nog even op mag reageren, mijnheer de voorzitter. Wat de heer 
Rijsdorp nu aangeeft met de black box is een ver gaande vergelijking. We bagatelliseren 
natuurlijk gigantisch als we zeggen: alleen voor een paar bewoners tellen we zoveel geld neer. 
Het gaat om meer dan alleen de bewoners. Het is niet alleen een kwestie van wonen maar ook 
een kwestie van werken. Het betekent dat er heel veel transportbewegingen zijn. Van 
leveranciers, van afvoer van producten, van nieuwe zaken die gerealiseerd worden in de 
Zuidlob. Daarvan heb ik Inmiddels wat gehoord. Er zijn zoveel zaken die meewegen. Wat ik 
verder nog zou willen zeggen is dat het hier gaat om bewoners die er niet om hebben gevraagd. 
Zij moeten ook zo min mogelijk hinder van dit soort zaken ondervinden. Ik vind dat we er 
ruimhartig in moeten zijn. U wilde dat gebied graag zo gerealiseerd hebben als zijnde 
Oostvaarderswold. Als we daar nu ook niet 'slim' mee omgaan, zullen we straks zien dat de 
welwillendheid ook niet heel erg groot zal zijn. Zo die welwillendheid er al is." 

(QLJ De voorzitter: "We gaan naar een afronding van dit debat. U krijgt nog kans om te reageren 
„ maar u weet dat ik daar nu op aanstuur." 

De heer Van der Avoort: "Mijnheer Geersing, die ruimhartigheid van u, waar wilt u die uit 
financieren? De voorbeelden die u aangeeft kunnen wij er toch juist bij de kosten batenanalyse 

^ s ^ uithalen." 
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De heer Geersing: "Ik heb in mijn bijdrage ook al aangegeven dat rondom de financiering van 
het totale Oostvaarderswold, wat mij betreft, nog heel veel niet duidelijk is. Waarom moeten 
we hier dan wel ineens zo zwaar inzitten terwijl wij dat voor veel grotere bedragen, die voor de 
rest van de realisering van het Oostvaarderswold nodig zijn, niet doen." 

De heer Rijsdorp: "Er is een verschil. We maken verschil tussen het feit dat kosten worden 
opgehoogd of dat we proberen opbrengsten te genereren. Wij proberen samen voldoende 
opbrengsten te genereren en daar zit een bepaalde mate van onzekerheid in. Wij hebben echter 
de zekerheid dat als de kosten worden opgehoogd, de kans dat wij het gefinancierd krijgen, 
afneemt." 

De heer Geersing: "Ik heb in mijn bijdrage ook heel duidelijk aangegeven dat wij eerst gaan 
voor het hele gebeuren rondom de bewoners en de verwerving, wat daarna komt is voor mij nog 
steeds een black box. Dat zien we dan wel." 

CU 

De heer Rijsdorp: "Dus u zegt eigenlijk: die brug zat in de black box. Dat zien we wel." 

De heer Geersing: "Nee, u luistert niet goed naar wat ik zeg." 

De voorzitter: "Ik ga nu mijn autoriteit als voorzitter herstellen. Ik vond het prima om het even 
te laten gaan maar u gaat nu zo door elkaar spreken dat, dat niet meer gaat. Vanaf nu spreken 
wij weer via de voorzitter. Laten wij dat even afspreken. Nogmaals wij gingen naar een 
afronding van het debat. Ik geef de heren Rijsdorp en Geersing belden nog één keer de kans om 
op elkaar te reageren en daarna sluiten wij dit debat, met uw goedvinden." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik was nog met de heer Rijsdorp bezig." 

De voorzitter: "Oké, dan krijgt u ook nog een keer het woord. Ik begin bij de heer Rijsdorp." 

De heer Rijsdorp: " Voorzitter, de ChristenUnie maakt het extra lastig. Niet alleen voor 
besluitvorming hier maar ook voor de betreffende agrariërs en iedereen die erbij betrokken is. 
U zegt zelf terecht, dat het belangrijk is dat er zicht is op volledige financiering. Dat zijn wij 
met u eens. U zegt ook terecht, dat alle aandacht naar de verwerving moet gaan. Dat is een 
juiste conclusie. Eerst verwerven alvorens met de inrichting kan worden begonnen. Dat kan niet 
anders. Dan is het toch volstrekt logisch dat we het geld dat we hebben eerst aanwenden voor 
de verwerving en daarna pas voor de inrichting. U geeft zelf met een motie aan dat het nog wel 
een tijdje kan duren alvorens de dieren binnen mogen komen. Dan is het toch ook logisch dat 
als ik dat bij elkaar optel, ik concludeer dat er vooralsnog geen directe behoefte is om te 
beginnen bij de brug. Dan is het toch de juiste conclusie als ik zeg in uw lijn: Dat zien wij nog 
wel. Daar bedoel ik niet mee dat we nog wel kijken of we er wel of niet wat aan doen maar 
daar bedoelen wij mee dat wij onszelf de ti jd gunnen om de juiste informatie te genereren 
zodat we weten waar wij aan toe zijn alvorens wij een besluit nemen. Dat is toch precies 
conform uw redenering?" 

De voorzitter: "Het woord is aan de heer Geersing voor de laatste termijn over dit onderwerp. 
Ga uw gang." 

De heer Geersing: "Ik besef dat ik dingen ga herhalen. Maar ik zou het toch nog een keer willen 
zeggen. Ik heb aangegeven dat de verwerving en de bewoners voor ons erg belangrijk zijn in het 
geheel. Ik zie niet zozeer een verband met de motie met betrekking tot de grote grazers. Laat 
het in ieder geval duidelijk zijn dat wij hier besluiten nemen die aanzetten tot snelheid. Als wij 
snelheid weten te realiseren zal dat ons uiteindelijk weer tegemoetkomen. Ik heb dit al eerder 
aangegeven en ik snap dit soort vertragende tactieken niet." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, de heer Rijsdorp schermde met €5.000.000. Dat is 
gemeenschapsgeld. Dat besef ik. Op een gegeven ogenblik komt men echter tot een afweging. 
Het is van belang duidelijk te zijn als overheid. Het is van belang om te laten zien waar we 
staan, waar we heengaan en wat de bewoners kunnen verwachten. 
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In die afweging moeten de gelden verdeeld worden. Voor archeologie, voor het amoveren van 
windmolens, voor kiekendieven en weet ik veel wat. Als je dan kijkt naar de Infrastructuur en 
de € 5.000.000 die dan eventueel nodig is - er zal wel een fietsbrug komen over de Hoge Vaart -
dan is het toch logisch dat je, afwegende de andere uitgaven die je doet, kiest voor de 
bewoners van dat gebied." 

De heer Rijsdorp: "Mijnheer Bogerd, als u zegt: ik kies voor een goede bereikbaarheid. Dan hebt 
u helemaal gelijk. Natuurlijk moeten wij daarvoor kiezen. In het voorstel van het college wordt 
daarvoor gekozen. De ene route is goed en de andere route is ook goed. Daarmee doe je 
volstrekt recht aan de problematiek van de betreffende bewoners. Als je eerst kiest voor de 
goedkoopste oplossing en je realiseert daarna toch beide oplossingen, dan wordt het bedrag 
veel meer dan twee keer zoveel. Dan is het toch volstrekt terecht dat je zoiets breed afweegt 
tegen de noodzaak. Dat je heel scherp in beeld hebt over hoeveel bewegingen het eigenlijk gaat 
en of we dat geld voor hetzelfde belang aanwenden. Dat wil ik u ook meegeven. Als we zeggen: 
het gaat erom, zoals u zegt, om draagvlak te creëren voor goede bedrijvigheid en goede 
bereikbaarheid, dan wil ik daar zo in meegaan. Niet voor andere dingen zoals recreatie. Nee, 
specifiek voor dit onderwerp. Maar of een dubbele verbinding dan de beste oplossing is, lijkt mij 
op voorhand sterk. Maar tegelijkertijd wil ik mij best aansluiten bij de suggestie van de WD om 
het objectief te bekijken. Als de conclusie dan is dat, dat de beste oplossing is, dan stemt de 
PvdA in met het betalen van twee oplossingen." 

De heer Bogerd: "Weet u wat het probleem is van moties, mijnheer Rijsdorp? Als we een 
probleem hebben dan nemen we geen beslissing maar dan nemen wij een motie aan en schuiven 
de zaak weer voor ons uit. Het onderwerp is te belangrijk om dat te doen." 

De heer Van der Avoort: "Bij interruptie, voorzitter. Het is wel zo dat wij in de motie 
voorstellen om de uitslag in het bestemmingsplan te verwerken. Dit is helemaal niet 
opschuiven." 

De voorzitter: "Hiermee sluiten we de discussie af. De standpunten zijn nu volstrekt duidelijk. 
Het is ook duidelijk waar u het met elkaar eens bent en waar u van mening verschilt. Ik ben van 
mening dat verdere discussie niets toevoegt aan de verduidelijking in de besluitvorming. Ik heb 
begrepen dat de heer Stuivenberg nog over een andere kwestie het woord wil voeren." 

De heer Stuivenberg: "Ja voorzitter, ik wil aan u doorgeven dat wij motie D. intrekken. Wij 
zullen motie E. voluit steunen." 

De voorzitter: "Motie D. van de SP rond verwerving en uitplaatsing is ingetrokken. Zijn er nog 
andere fracties die voordat wij tot stemming overgaan, het woord wensen te voeren? " 

De heer Bouma: "Voorzitter, ik weet niet of u per motie nog gelegenheid geeft om een 
stemverklaring af te leggen." 

De voorzitter: "Dat doe ik liever nu algemeen. Anders blijven wij achter elkaar aan rollende 
rondes houden." 

De heer Bouma: "Alle moties tegelijk?" 

De voorzitter: "Wat mij betreft wel. Over de hele stemming. Ik geef u nu gelegenheid tot 
stemverklaring over de gehele stemming." 

De heer Bouma: "Dank u wel. Voorzitter, motie A. is aangepast en ligt in het verlengde van onze 
bijdrage. Daar gaan wij mee akkoord. Motie B. is Ingetrokken. Motie C." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, mag ik over motie C. nog iets zeggen? Ik probeer u duidelijk te 
maken dat ik een wijziging wil voorstellen m.b.t. motie C. Mag dat?" 
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De voorzitter: "Ik vind dat stemverklaringen niet kunnen worden geïnterrumpeerd." 

De heer Rijsdorp: "Dat begrijp ik. Ik probeerde u al in uw orde te interrumperen, voorafgaande 
aan de stemverklaringen, om mijn motie te wijzigen." 

De voorzitter: "Ik geef u zo de kans om uw motie te wijzigen. Laat u de heer Bouma even 
uitspreken en dan kunt u alsnog uw motie wijzigen." 

De heer Bouma: "Voorzitter, omdat ik denk dat ik weet waar het overgaat, zou ik het op prijs 
stellen als de heer Rijsdorp toch even zijn aanpassing doorgeeft, want het heeft waarschijnlijk 
invloed op ons stemgedrag." 

De voorzitter: "Daar heb ik begrip voor. De heer Rijsdorp." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, dat was exact het punt in de hele commotie. In het afgelopen 
halfuur hebben wij ons op andere dingen gericht en ontging het mij even. De bijzin in verzoeken 
het college namelijk: onder voorzitterschap van de gedeputeerde, was misschien iets te 
dwingend en wij laten dat daarom vervallen. Wij wachten, in die zin, voorstellen af. Dus, onder 
voorzitterschap van de gedeputeerde, komt te vervallen." 

De voorzitter: "Is het voor iedereen duidelijk wat de wijziging is? Wilt u de wijziging zelf even 
aanbrengen dan gaan wij dit niet opnieuw vermenigvuldigen. Mijnheer Bouma gaat u alstublieft 
verder met uw stemverklaring." 

De heer Bouma: "Wij zijn het eens met de strekking van motie C. Wij begrijpen dat wij er in de 
commissie nog een discussie over zullen voeren. Wij zullen dus nog met elkaar over de 
uitwerking ervan spreken. Derhalve zijn wij voor deze motie. Motie D. is ingetrokken. Motie E. 
Met deze motie kunnen wij akkoord gaan. Hij ligt in het verlengde van onze inbreng. 
Amendement 1 ligt ook In het verlengde van onze bijdrage. Wij hadden zelf een motie in 
overweging maar in dit amendement staat eigenlijk hetzelfde wat wij beogen. Wij kiezen in 
deze duidelijk voor de bewoners van het gebied. Wij zijn voor het amendement. Motie F. Ik heb 
er al wat over gezegd. Wij zijn duidelijk in onze keuze. Excuses aan de WD -fractie. Dank u 
wel, voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen te voeren?" 

De heer Van der Avoort: "Voorzitter, motie C. van de PvdA vinden wij een sympathieke motie. 
Oostvaardersland is echter alleen een werktitel. Deze titel vinden wij niet thuishoren in de 
motie. Het zou 'de drie gebieden' genoemd moeten worden. Het is geen Oostvaardersland. Daar 
hebben wij moeite mee." 

De heer Rijsdorp: "Ik zou zeggen: daar moeten wij overheen kunnen lezen. De titel 
Oostvaardersland wordt ook door Staatsbosbeheer en anderen gebezigd. Op termijn zal de titel 
wijzigen. Dat maakt voor de boodschap/reikwijdte van de motie niet uit. Een andere vorm vind 
ik dus ook prima als de strekking maar duidelijk is." 

«̂32s De heer Van der Avoort: "Het zijn wel drie verschillende gebieden. Dan moet je ze ook zo 
hstsa benoemen. Dan kun je het over Oostvaarderswold hebben maar niet over Oostvaardersland." 

l y t l De voorzitter: "De heer Rijsdorp heeft de uitleg geven zoals hij die gegeven heeft en u moet uw 
conclusies daaraan verbinden. Zijn er nog andere fracties die het woord wensen te voeren?" 

De heer Geersing: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik ben de heer Rijsdorp erkentelijk voor 
het feit dat hij in de motie C. een aanpassing heeft gedaan waardoor hij ook onze steun voor 
zijn motie zal krijgen. Wij steunen alles behalve motie F." 
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De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan wij nu over tot de stemmingen. Klopt dat? Nog even voor 
de duidelijkheid. Het betekent dat motie A. in de aangepaste versie, motie C. in de aangepaste 
versie een motie E. eerst in stemming worden gebracht. Daarna ga ik de beslispunten af. Bij 
beslispunt 3 komt het amendement van de SP eerst instemming, daarna de motie van de WD en 
dan het besluit voor zover dat dan nog van toepassing is. Kan iedereen dat volgen? Dan begin ik 
bij motie A. van de ChristenUnie. Heeft iedereen die voor zich liggen? De motie gaat over het 
natuurbeheer. 

Stemming. 
Motie A. 
Voor stemmen: ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, CDA, GroenLinks 
Tegen stemmen: WD 
De motie is aangenomen. 

Motie C. van de PvdA. De aangepaste versie. Een motie Inzake de maatschappelijke 
adviescommissie, Oostvaardersland cum annexis, zeg ik daarbij, gezien de discussie. 
Voor stemmen: ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, CDA, GroenLinks 
Tegen stemmen: VVD. 
De motie is aangenomen. 

Motie E. van GroenLinks. Voorstel Inzake de coördinatie bedrijfsverplaatsingen. 
Voorstemmen: ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, CDA, GroenLinks 
Tegen stemmen: WD 
De motie is aangenomen. 

Dan ga ik nu naar de beslispunten uit het voorstel zoals GS dat aan u heeft aangeboden. Dan 
begin ik bij beslispunt 1. 
De antwoordnota van de structuurvisie Oostvaarderswold en de aanvullingen daarop vast te 
stellen. 
Tegen stemmen: niemand. 
Beslispunt 1 is met algemene stemmen aangenomen. 

Beslispunt 2. In te stemmen met de wijze waarop de adviezen van de diverse partij worden 
verwerkt in de structuurvisie. 
Tegen stemmen: niemand. 
Beslispunt 2 is met algemene stemmen aangenomen. 

Beslispunt 3. Zoals aangekondigd zal ik eerst het amendement van de SP -fractie Instemming 
brengen. Wie van u steunt het amendement van de SP? 
Voor stemmen: ChristenUnie, SP, SGP, GroenLinks, CDA. 
Tegen stemmen: PvdA en VVD. 
Het amendement is aanvaard. Dat betekent voor de stemprocedure dat beslispunt 3.1 en 3.2 
worden samengevoegd in de tekst van het voorstel. Straks wordt apart in stemming gebracht of 
u het daarmee eens bent. 

Motie F. van de VVD. 
Voor stemmen: WD en PvdA 
Tegen stemmen: CDA, GroenLinks, SGP, SP en ChristenUnie. 
De motie is verworpen. 

Als gevolg van het aannemen van het amendement van de SP, worden bij beslispunt 3, punt 3.1 
en 3.2 niet meer afzonderlijk in stemming gebracht maar als één geheel. Dat is het effect van 

'^~"'t het aannemen van het amendement. Wie van u stemt in met een gezamenlijk besluit van 3.1 en 

^, . De heer Siepel: "Voorzitter, kunt u misschien iets duidelijker uitleggen waar we nu over 
iCZ^' stemmen? Wij hebben net een amendement aangenomen." 
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De voorzitter: "In het aangenomen amendement voegen wij beslispunt 3.1 en 3.2 samen." 

De heer Siepel: "Nee, wij hebben het vervangen door een ander besluit. Wij kunnen dus niet 
meer afzonderlijk over 3.1 en 3.2 stemmen." 

De voorzitter: "Ik bedoel: nu Instemmende besluitvorming te bereiken. Een amendement is een 
tekstvoorstel. Het is een tekstvoorstel in een voorstel van GS. Er is een tekst gewijzigd in het 
besluitvormingsvoorstel. Daar hebt u mee Ingestemd. Vervolgens moet u dan nog wel het besluit 
nemen. Dat is het karakter van een amendement. Een amendement is geen besluit. Een 
amendement wijzigt een tekst. De tekst als zodanig moet door u nog besloten worden. Het is 
wel degelijk correct dat ik nu de twee onderwerpen gezamenlijk - bijeengebracht door het 
amendement van de SP - aan u voorleg en de vraag of u ermee instemt om het op die manier te 
beslissen. Procedureel kan ik niet anders." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Voorzitter, daarom mag ik u wel vragen of de zinnen, die nu bij 3.1 
en 3.2 staan namelijk: gezien de uitkomsten van de enquête etc. en bij 3.2: de wijzigingen die 
uit de keuzes rond infrastructuur voortvloeien door te laten voeren in de Structuurvisie door het 
college van GS, als niet meer bestaand mogen worden beschouwd." 

De voorzitter: "Nee, u kunt nu geen nieuwe amendementen voorstellen. U hebt uitsluitend 
voorgesteld om de beslispunten 3.1 en 3.2 samen te voegen. Iets anders hebt u niet 
voorgesteld. Dat gebeurt nu. Dat wordt nu een Integraal besluit. Dat is wat u hebt voorgesteld 
en waarmee Provinciale Staten hebben ingestemd. Ik kan er niets anders van maken. Dat is wat 
er staat. U zult nu moeten beslissen of u de punten 3.1 en 3.2 Integraal beslist. Dat is wat u via 
het amendement heeft afgedwongen. Ik breng in stemming of u de punten 3.1 en 3.2 nu 
integraal beslist. Wie stemt er voor? 
Voor stemmen: ChristenUnie, SP, SGP, CDA en GroenLinks 
Tegen stemmen: PvdA en VVD 
Daarmee hebben we een meerderheid en is het integraal besloten. 

Dan ga ik naar beslispunt 4. Met inachtneming van de eerder genomen besluiten. 
Beslispunt 4. De Structuurvisie vast te stellen. 
Voor stemmen: Statenbreed 
Het beslispunt is met algemene stemmen aangenomen. 

Beslispunt 5. In te stemmen met het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst en de 
voorgestelde bijdrage van de provincie. 
Voor stemmen: Statenbreed 
Het beslispunt is met algemene stemmen aangenomen. 

Beslispunt 6. Eventuele (redactionele) wijzigingen van de samenwerkingsovereenkomst door het 
college van GS te laten doorvoeren. 
Voor stemmen: Statenbreed 
Het beslispunt is met algemene stemmen aangenomen. 

Hiermee is dit onderwerp afgesloten en gaan wij naar het volgende agendapunt." 

y-, 10. Dekking van de kosten voor het archeologisch onderzoek in het tracé van de N23 in 

. De voorzitter: "Is er iemand die hierover het woord wenst te voeren?" 

° ^ Mevrouw Boode: "Voorzitter, over dit agendapunt kun je op drie fronten iets zeggen. Over de 
^^^*^ inhoud, de procedure en de financiën. Op de inhoud, het voorstel om de archeologische 
^saê vondsten veilig te stellen, heeft de PvdA -fractie weinig bemerkingen. Op de procedure en de 

financiën hebben wij wel een aantal aanmerkingen. Dat is ook de reden dat ik hier het woord 
over mag voeren. Te beginnen met de procedure. 
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Zowel in de besloten commissie Samenleving als in de besloten commissie Bestuur, is van 
diverse fracties gehoord dat het toch wel opmerkelijk is dat een financieel zo vergaand voorstel 
alleen in de commissie Samenleving aan de orde was. Bovendien was het een voorstel dat door 
de vertrouwelijkheid niet voor iedereen beschikbaar was. Vervolgens kwam er een mededeling 
aan de commissie Samenleving d.d. half augustus, waarin gesproken werd over behandeling op 3 
september. Die behandeling moest dus nog plaatsvinden. In die notitie staan weer heel andere 
bedragen dan in het oorspronkelijke Statenvoorstel. Dat voor wat betreft de procedure. Dan de 
financiën. Het is te doen gebruikelijk dat als je kosten veroorzaakt met een project, de kosten 
dan ook bij dat project in rekening gebracht worden. De vervuiler betaalt. Wij hebben 
naspeuringen gedaan naar dit soort concrete voorbeelden, infrastructurele projecten die op 
ander vlak kosten met zich meebrengen. De kosten komen toch voor rekening van de 
infrastructuur. In het voorstel is te lezen dat er in de planning wel rekening was gehouden met 
archeologie maar in de financiering niet. Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten. Was dat 
nou zo verstandig? Vervolgens lezen wij in het voorstel dat dekking gevonden moet worden in de 
strategische- en ontwikkelingsreserve en dat, dat eigenlijk een oneigenlijke besteding is van die 
reserve. Het college heeft dus iets voorgesteld wat zij zelf niet eigenlijk vindt. De PvdA snapt 
dat dit gedaan moet worden. Wij vinden het Inhoudelijk ook goed. Over de procedure kunnen 
we nog heenstappen maar de dekking uit de strategische reserve, vinden wij niet de juiste 
dekking. Wij vinden dat de dekking, als het niet binnen het budget van de N23 kan elders 
binnen het budget verkeer en vervoer gevonden moet worden. Er zijn vaak onderbestedingen. 
Nu dan een keer een overbesteding." 

De heer Appelman: "Voorzitter, dank u wel. De woorden die door de PvdA -fractie zijn 
gesproken, delen wij in hoge mate. Inhoudelijk is het een voorstel dat onvermijdelijk is naar 
zijn inhoud en naar aard van de regelgeving. Ook wij waren in eerste instantie onaangenaam 
verrast door de omvang van het financiële 'gat'. Ik zei al dat de onvermijdelijkheid van één en 
ander voor ons duidelijk is. Ik zou de gedeputeerde dan ook uitdrukkelijk willen oproepen om 
van deze financiële last, die min of meer onverwacht op ons afkomt, een culturele uitdaging te 
maken. In lijn met wat ons is voorgehouden als het gaat over de uniciteit van de vondst en het 
niet mogelijk zijn van het 'in situ' behouden van de vindplaats. Ik denk dan: 1+1=2. Laten we 
er dan iets moois van maken, aangenomen dat de uniciteit in Flevolandse en Nederlandse 
context boven de grond wordt gehaald. Dat is één. Dat is een oproep en een uitdaging waar wij 
graag nog eens een keer met u een gesprek over aangaan. Zo mogelijk, zien wij voorstellen van 
u op dat punt, tegemoet. Anderzijds is er de terechte vraag, die vloeit ook gewoon voort uit de 
regelgeving zoals wij die in Europa en Nederland en in deze provincie met elkaar hebben 
afgesproken, dat bij infrastructurele projecten archeologisch onderzoek en alle daaraan 
verbonden consequenties meegenomen moeten worden. Ik zie de gedeputeerde al heftig 
knikken. Ik zie er toch een zekere logica in om ook de kosten onder de post wegen en verkeer 
onder te brengen. Ik zie uit naar uw beantwoording." 

De heer Siepel: "Voorzitter, voor de volledigheid kan ik denk ik wel volstaan met een korte 
reactie. Wij hebben in de commissie Bestuur, maar dat was niet het geëigende moment omdat 
het daar simpelweg niet geagendeerd was, wel onze zorg en verontrusting over de procedure en 
vooral over de financiële dekking van het voorstel, geuit. Het is zowel door de PvdA -fractie als 
door de CDA -fractie al verwoord. Het verdient geen schoonheidsprijs. Inhoudelijk sluit ik mij 
namens mijn fractie aan bij de vorige sprekers. Wij gaan, zoals de situatie nu is en tenzij er 
andere voorstellen ter tafel komen, noodgedwongen en een klein beetje onder protest, toch 
akkoord met het voorstel van GS." 

De heer Van Amerongen: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Over het proces is al genoeg 
gesproken door de andere fracties. Het is op dit moment puur een dekkingsprobleem. De kosten 
zullen sowieso gemaakt moeten worden. Er wordt nu een reserve gebruikt die eigenlijk 
oneigenlijk gebruikt wordt. De reserve ontwikkelings- en strategische projecten. De WD hecht 
er wel aan dat die reserve zo snel mogelijk weer op het huidige peil wordt gebracht met alle 
bijdragen die wij zullen ontvangen. Dat met de bijdragen van de gemeente Dronten of van het 
Rijk - ik heb begrepen dat een rijksbijdrage is aangevraagd - de reserve meteen weer moet 
worden aangevuld. 
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Daarbij wil ik ook nog aangeven dat wanneer wij een rekeningsaldo hebben - de jaarrekening 
2009 geeft daar allicht aanleiding toe - dat, dat saldo, wat de WD betreft, in eerste Instantie 
gebruikt moet worden om deze reserve weer aan te vullen. Dat voor wat betreft de Inbreng van 
de VVD." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ik heb weinig toe te voegen maar ik zou nog even 
willen onderstrepen wat de heer Appelman net ook al naar voren heeft gebracht. Het is een 
noodzaak om op te graven maar wij zien het ook als een hele mooie kans. Als het goed is zullen 
er mooie voorwerpen uit de grond komen, die wij in ons museum tentoon kunnen stellen. Wij 
leren meer over onze voorouders en hun cultuur. Ik denk dat het goed is om in het kader van 
toerisme en gebiedspromotie te kijken wat we daarmee kunnen doen. Misschien is het, wat dat 
betreft, zelfs wel mogelijk om van de opgraving zelf iets moois te maken. Wij realiseren ons dat 
het voorstel dat nu voorligt, niet hierover gaat maar wij zouden het college toch graag willen 
uitnodigen om daar aandacht aan te besteden. Verder zien wij het financieringsvoorstel dat er 
nu ligt als een noodoplossing, zoals het ook genoemd wordt. Wij zullen schoorvoetend akkoord 
gaan." 

De voorzitter: "Dank u wel. Heb ik daarmee iedereen voldoende de kans gegeven? Wil de 
gedeputeerde nog reageren op een aantal opmerkingen?" 

Gedeputeerde Dijksma: "Ja, voorzitter laten we er een ouderwets rondje van maken. De 
gedeputeerde antwoordt op een aantal opmerkingen die gemaakt zijn. Allereerst wil ik zeggen 
dat ik heel blij ben met het feit dat wij deze opgraving hebben. Als ik vanochtend op het nieuws 
hoor dat er in Jeruzalem een opgraving gedaan is van 3500 v. Christus, dan denk ik: nou deze 
nieuwe provincie gaat een opgraving doen waar zeker oudere vondsten gedaan zullen worden. 
Dan denk ik: wij zijn uniek!" 

De heer Appelman: "Als u spreekt over het oude Jeruzalem ligt het ambitieniveau, wat dat 
betreft, op het juiste niveau. Daar moet ik u mee complimenteren." 

Gedeputeerde Dijksma: "Goed zo! Ik ben blij dat ik een punt gescoord heb. Dank u wel. Ik moet 
zeggen dat er alleen één probleem is. In Jeruzalem is de bodem zodanig dat de opgraving ter 
plaatse bekeken kan worden. Hier is de blubber zodanig dat wat wordt opgegraven ergens 
anders tentoongesteld moet worden. Als je spreekt over zaken als, toeristisch uitbuiten, heb je 
hier een probleem. Het blijft natuurlijk nog de vraag wat wij zullen vinden. De gemeente 
Dronten heeft Inmiddels het voorstel goedgekeurd. Ik kan u zeggen dat mij bij het ministerie, 
zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau, duidelijk gemaakt is dat het zo goed als zeker Is 
dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Dan wil ik over het volgende punt spreken. U zegt: in de 
begroting zou er rekening mee gehouden moeten worden. Niet voor niets gaan wij nu een 
beroep doen op de excessieve kostenregeling. In het normale budget is een stukje opgenomen 
voor archeologische vondsten. We zullen zeker nog iets tegenkomen op het tracé van deze weg. 
Er zullen locaties zijn waar dat zal plaatsvinden. Hier gaat het om een hele grote unieke locatie 
en daarom krijgen wij ook - ik hoop dat het echt gebeurd - geld uit de excessieve 
kostenregeling. Over de procedurele kant, voorzitter. Ik kan mij verschuilen achter de 
opmerking: wij agenderen niet als college dat doet het presidium. Ik denk echter dat wij er met 
het presidium nog eens over moeten praten of wij bepaalde zaken in meerdere commissies 
moeten bespreken of alleen in de commissie waarin het, het meest opportuun is. Ik vraag dat 
aan de voorzitter. Het tweede punt, voor wat betreft de financiële kant, i? dat dit een 
noodoplossing is. Het is echter de bedoeling dat zodra het geld terugkomt - de verwachting is 
dat het geld ongeveer in de zomer van volgend jaar volledig binnen zal zijn - het direct, volledig 
wordt teruggestort in de strategische reserve. Wij moeten nu een post hebben om het geld uit 
te kunnen betalen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Gezien de ti jd zou ik willen voorstellen om tot stemming over te 
gaan. Kunt u daarmee Instemmen? 
Stemming: 
Tegen stemmen: Niemand." 
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Mevrouw Boode: "Voorzitter, een stemverklaring. Wij zijn niet tegen het voorstel op zich, maar 
hebben wel een voorbehoud met betrekking tot de financiering uit deze reserve. Ook wat 
betreft het restant dat nog voor de provincie overblijft." 

De voorzitter: "Stemt u wel of niet in met het voorstel zoals het voorligt?" 

Mevrouw Boode: "Wij stemmen in met een voorbehoud met betrekking tofde financiën." 

De voorzitter: "Daarmee wordt het voorstel met algemene stemmen aangenomen, met het 
voorbehoud van de PvdA. Dat komt echter voor rekening van uw eigen fractie. Is dat goed 
geconcludeerd? Dan kom ik nog heel even terug, want er is wat verwarring ontstaan, op ons 
vorige agendapunt bij 3.2. Wilt u het stuk over het Oostvaarderswold er nog even bijpakken. Bij 
3.2, het punt over de brug over de Hoge Vaart en verder, staan drie mogelijkheden beschreven. 
Wij hebben in onze besluitvorming niet een expliciete keuze gemaakt met betrekking tot die 
drie mogelijkheden. De Interpretatie van ons college is, dat we de drie mogelijkheden 
uitwerken en daarmee bij u terugkomen. Er is mij gevraagd dit nog expliciet te verwoorden 
zodat we er later geen misverstanden over krijgen. Nogmaals, het is onze interpretatie van het 
besluit dat de drie mogelijkheden worden uitgewerkt en dat we er dan weer mee terugkomen. 
Er is dus nog geen keuze gemaakt. Is dat voor iedereen duidelijk? Dank u wel. Dan hebben we 
daarmee deze vergadering en de agenda afgehandeld." 

11. Sluiting 
De voorzitter: "Ik dank u allen hartelijk voor uw Inbreng. Het seniorenconvent komt bij elkaar in 
de Han Lammerszaal en de overige aanwezigen wens ik nog een prettige avond, goede reis naar 
huis en zo nodig welterusten. Ik sluit de vergadering." ( 22.55 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 8 oktober 
2009. 

de griffier. 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Nummer motie: 
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T f̂ce*u ( r(^vR p^p ŝ «^'--^óp) 

^Christenunie 

beheer 

Naam indiener(s): 
Jan-Eric Geersing ChristenUnie 

Statenvergadering d.d.: 3 september 2009 

,, ^ , . , ,„,,-— yè-vcvc^ M̂ u«.AC ^c>icc öU^(jv7 Voorstel mzake: betTeer r^'^—^ -v̂  

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 

Constaterende dat: 
• De landelijke overheid aangeeft dat beheer voorgaat boven verwerving. 
• De landelijke overheid aangeeft dat beheer voor 40 % door Agrariërs moet worden 

uitgevoerd. 
• Een agrarische natuurvereniging in oprichting is, met betrokkenen als leden. 

Dragen het college op: \^\^^-i.ii--\ L'V.'\,etif 
• Aorarisch n^tnnrhphppj- een rol krijgt 
• Tenminste de totale rand van het Oostvaaraerswold daarvoor te bestemmen. 

in liet beheer. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 
Naam 
Jan-Eric Geersing 

li'^•^ £5)W^>^*<*\ 

Fractie 
Christenunie 

av> 

Handtekening 
r;) 
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PROVINCIE FLEVOLAND 

Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Nummer motie: 

^Christenunie 
Grote grazers 

Naam indiener(s): 

Jan-Eric Geersing ChristenUnie 

Statenvergadering d.d.: 3 september 2009 

Voorstel inzake: Gfete-§fa2ers J ' V ^ U ^ c T ^ t > ^ ^ ^ ^ Ö U U / 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 

Constaterende dat: 
• De studiedag grote grazers extra inzicht heeft gegeven in onder andere de 

verhouding tussen grote grazers en flora en andere fauna. 
• Grote grazers een sterk invloed hebben op de ontwikkeling van deze flora en fauna. 
• Voor de gewenste verschijningsvorm van het gebied de flora eerst tot ontwikkeling 

moet komen. 
• Grote grazers normaliter altijd ais beheersinstrument worden ingezet. 
• Het Oostvaarderswold voor meer doelen wordt aangelegd dan de 

Oostvaardersplassen en daarmee een andere floraontwikkeling wordt beoogt. 

Dragen het college op: 
• Grote grazers pas toe te laten in het Oostvaarderswold als naar de mening van 

deskundigen de ontwikkeling van de overige flora en fauna dat toelaat. 
• Grote grazers gelet op het voorgaande slechts gefaseerd en beheerst (in soort en 

aantal) toe te laten in het Oostvaarderwold. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 
Naam 
3an-Eric Geersing 

v^vnX' v-v'lx:'- vC\ 

Fractie 
ChristenUnie 

Handtekening 

o ) 



PARTIJ VAN DE ARBEID 
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PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Motie 

N u m m e r m o t i e : 
(in te Vullen door vz/griffier) 

Naam indiener(s): 
Rijsdorp 

Statenvergadering d.d.: -feïs 

Registratienr.: 
(In te vullen door DIV) 

fractie: 
PvdA 

Agendapunt: Motie inzake: 
Maatschappelijke Adviescommissie 
Oostvaardersland 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 3 september 2009 

Overwegende dat: 
• de planvorming rondom het Oostvaarderswold zichtbaar heeft gemaakt dat 

maatschappelijk draagvlak voor keuzes voor inrichting en beheer van grote 
betekenis is, zowel voor de terreinbeherende organisatie als voor 
belanghebbenden; 

• het nut van maatschappelijke betrokkenheid bij inrichting en beheer zich niet 
beperkt tot de planvormingsfase van Oostvaarderswold; 

• Staatsbosbeheer te kennen heeft gegeven open te staan voor een 
overiegstructuur waarin zij in dialoog met maatschappelijke vertegenwoordigers 
haar beheersverantwoordelijkheid kan vormgeven. 

Tevens overwegende dat 
• beheer en inrichting van Oostvaarderswold niet los gezien kan worden van de 

andere onderdelen van het Oostvaardersland; 
• in Nationale Parken is gebleken dat de maatschappelijke betrokkenheid succesvol 

kan georganiseerd in overiegorganen waarin zowel publieke als maatschappelijke 
organisaties zijn vertegenwoordigd. 

Verzoeken hetcoiiege: 
• samen met de Minister van LNV en met Staatsbosbeheer de mogelijkheid te 

verkennen tot het instellen van een maatschappelijke adviescommissie 
bestaande uit publieke en maatschappelijke partijen die, onder voorzittergchatr-
van de qedeputpprrlp-, de Minister en Staatsbosbeheer gevraagd en ongevraagd 
adviseert over inrichting en beheer van het Oostvaardersland. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 

Naam Fractie tndtekening , 

.—:> 

Rijsdorp PvdA 
C - /•M-

/ / 
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Motie nr.: 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 3 september 2009 

Agendapunt: Structuurvisie Oostvaarderswold en samenwerkingsovereenkomst 

Onderwerp: Verwerving en uitplaatsing 

De staten, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat: 

de'realisatie van het Oostvaarderswold en alles wat daarmee samenhangt direct 
voortkomt uit de door het Rijk aan de provincie opgelegde verplichtingen in het kader 
van de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur; 
de onzekerheid voor de agrariërs in het begrensde deel van het Oorstvaarderswold over 
de verwerving en uitplaatsing zo kort mogelijk gehouden moet worden 

constaterende dat: 
de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselveiligheid (LNV) belast is met de verwerving van de percelen in het begrensde 
deel van het toekomstige Oostvaarderswold; alsook met de uitplaatsing van de daar 
binnen gelegen agrarische bedrijven; 
gebleken is dat deze dienst nauwelijks of geen affiniteit heeft met de specifieke 
problematiek van het bedoelde gebied; 

verzoeken het College: 
tot actieve stimulering van de venverving en uitplaatsing over te gaan c.q. te 
bewerkstelligen 
hiervoor zo mogelijk, in samenwerking met DLG, een gebiedscoördinator aan te stellen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 

SP 

A. Stuivenberg 
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PROVINCIE FLEVOLAND Motie 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Nummer motie: Registratiem-.: 
(in te vullen lionr vz-'griffier! (in te vullen dcxw DIV; 

Adilia Roda fractie: GroenLinks 

Statenvergadering d.d.: 3 september 2009 

Agendapunt: 9 Voorstel inzake: coördinatie bedrijfsverplaatsingen 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 3 september 2009 

Overwegende dat: 
• De tijdige verplaatsing van bedrijven cruciaal is voor het realiseren van het Oostvaarderswold 
• Ondernemers in het gebied graag mee werken als duidelijk is hoe het verder gaat 
• Onzekerheid bij ondernemers de voortgang van het proces niet ten goede komt 

Constaterende dat: 
• De verplaatsing van bedrijven een ingewikkeld proces is 
• Er nu al stagnaties in de verplaatsingen lijken op te treden 
• Onzekerheid bij ondernemers weggenomen kan worden door tijdig duidelijkheid te scheppen 
• Bedrijfsverplaatsingen zich niet alleen beperken tot Flevoland alleen, maar ook daarbuiten zullen 

plaatsvinden 

Spreken uit dat: 
Een goede coördinatie en begeleiding van bedrijfsverplaatsingen gewenst is 

Verzoeken het college: 
Zo spoedig mogelijk een voorstel te doen voor het organiseren van de professionele coördinatie en 
begeleiding van bedrijfsverplaatsingen in verband met het Oostvaarderswold in maar ook buiten 
Flevoland. 

En gaan over tot de orde van de dag; 

Ondertekening 
Naam Fractie 
Adilia Roda GroenLinks 
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Motie 

Motie nr.: 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op:3 september 2009 

Agendapunt: 9 

Ondenwerp: Structuurvisie Oostvaarderswold 

De staten, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat 

- een keuze voorligt tussen verbreden van de Bosruiterweg of een brug over de Hoge Vaart of 

beide 

Spreken uit: 
• voor de verbreding van de Bosruiterweg te zijn 
• een maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor de aanleg van een brugverbinding 

over de Hoge Vaart te laten uitvoeren 
• en daarover bij het vaststellen van het bestemmingsplan een besluit te nemen. 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
WD 



Amendemerit 
Van toepassing zijnde artikelen uit het reglement van orde voor de vergadering van Provinciale 
Staten: 
Art. 46 

Een amendement kan worden ingediend met behulp van het onderstaande format. 

V Amendement nr. 

Onderwerp: Nadelige effecten ontsluiting 

Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen op: 3 september 2009 

ter behandeling van statenstuk: Structuurvisie Oostvaarderswold 

inzake: Oostvaarderswold 

Besluiten in bovengenoemd besluit: 
De beslispunten 3.1 en 3.2 samen te voegen zodat bij instemmende besluitvorming tot realisatie 
van zowel een verbrede Bosruiterweg als een burg over de Hoge Vaart wordt over gegaan. 

Toelichting op het amendement: 
Bij realisatie van de structuurvnsie Oostvaarderswold heeft de afsluiting van de Schollevaarsweg 
onevenredige nadelige gevolgen voor de bewoners en bedrijven gelegen in het omliggende 
landbouwgebied 

De bewoners en bedrijven in het bedoelde gebied moeten zo maximaal mogelijk tegemoet 
gekomen worden in het wegnemen van de nadelige effecten van dit voornemen. 

Ondertekening en naam: 
SP 

A. Stuivenberg 


