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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
s t a t e n g r i f f i e N o t u l e n 

Registratienummer: 

916025 

Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 29 oktober 2009 om 13.00 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 (WD), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), mevrouw 
M.C. Bax (PvdD), de heren N. Benedictus (WD), M. Bogerd (SGP), mevrouw F.J.E. Boode-Groot 
Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (WD), V/.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU, vanaf 13.10 
uur), N. Demirbilek (SP), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), de dames N. van Herwaarde
van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-Waterlander (WD), de heer J. Kramer (WD), de dames M.M.J.E. 
Kuijken (PvdA), N. de Lange (SP), M. Luyer (CDA, vanaf 13.10 uur), de heren C. Meijer (GL), W.C. 
Noordegraaf (VVD), 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 tot 14.00 uur), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de 
heren A.A. Rijsdorp (PvdA vanaf 13.50 uur), W.R. Ruifrok (PvdA vanaf 13.35 uur), R.J. Siepel (CU), 
A.J. Steendijk (WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren D.G. Schutte (CU), A. 
Stuivenberg (SP), E. Taskin (PvdA), J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA 
vanaf 13.25 uur). 

Afwezig: 
De heren K. Tadema (CU), T.H. van der Wal (SP). 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw K. Stadhouders, griffier. 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik open deze vergadering waarin we de begroting gaan behandelen. Voor mij is 
het de eerste keer dat ik dat in Provinciale Staten mee mag maken. Ik ben erg benieuwd hoe 
wij deze middag met elkaar door gaan komen. Ik vind het zelf altijd een prachtig moment in het 
jaar wanneer wij het totale werk dat wij doen, in financiële zin vertalen en samen beslissen hoe 
het komende jaar ingekaderd wordt wat betreft activiteiten, mogelijkheden en 
verantwoordelijkheden die wij samen dragen. Het is een bijzonder moment in de cyclus die wij 
als provincie met elkaar doormaken. Ik kan u melden dat wij problemen hebben met de 
verlichting. Op de schermen is niet alles goed zichtbaar. Dat is jammer omdat we vandaag voor 
het eerst via Internet te zien zijn. Vanaf vandaag zullen alle vergaderingen via Internet te 
volgen zijn. Voor degenen die het interessant vinden om zichzelf terug te zien, bestaat die 
mogelijkheid. Er zal u allen een e-mail worden toegezonden met daarin een link, zodat u zelf 
terug kunt zien hoe de vergadering is verlopen en wat er is gebeurd. Ik raad u aan om dat 
individueel of als fractie te doen. Wat betreft de aanwezigen kan ik u melden dat onze vaste 
afwezige de heer Van der Wal ook deze keer weer afwezig zal zijn. De heer Tadema van de 
ChristenUnie is ziek. Ik heb bericht ontvangen van mevrouw Luyer, de heer Rijsdorp en de heer 
Ruifrok dat zij onderweg zijn en iets later zullen arriveren." 
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De heer Siepel: "Dat geldt ook voor de heer Brouwer, voorzitter.' 

De voorzitter: "We hebben geen files in Flevoland maar zij komen toch iets later. Dit geldt ook 
voor mevrouw Zeilstra. Wij moeten er straks bij de stemming even op letten wie er wel of niet 
aanwezig zijn. Mevrouw Boode is vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Het is daarom dat u 
een petitfour aantreft op uw tafel. Ook namens Provinciale Staten van harte gefeliciteerd en 
alvast bedankt voor de petitfour. Ook het CDA is vandaag jarig, heb ik gehoord. Zij bestaan 25 
jaar als afdeling Flevoland. Dat betekent dat u na de eerste schorsing een traktatie van het CDA 
zal ontvangen. Nu maar hopen dat de eerste schorsing daadwerkelijk plaatsvindt. Anders 
moeten we improviseren." 

2. VaststeUen agenda 
De voorzitter: "Voor de agenda hebben wij geen wijzigingsvoorstellen gezien. Ik neem aan dat u 
er allen mee akkoord gaat. Dat is het geval. Dan is de agenda conform vastgesteld." 

3. Notulen van de openbare vergadering van 8 oktober 2009 
De voorzitter: "Er zijn geen voorsteUen tot tekstwijzigingen binnengekomen. Dan zijn de 
notulen vastgesteld conform het concept dat u hebt ontvangen." 

4. Mededelingen 
De voorzitter: "De mededelingen heb ik al via de internetsite besproken. Dat zal ik niet 
herhalen. De financiële beschouwingen zullen vanaf het spreekgestoelte moeten worden 
uitgesproken. Ik nodig u daartoe in de afgesproken volgorde uit. Wij gaan er daarbij van uit - zo 
is dat in het presidium afgesproken - dat u de agendapunten 7, dat betreft de Najaarsnota 2009, 
agendapunt 8, dat betreft de Programmabegroting 2010 en agendapunt 9, de hoogte van de 
opcenten motorrijtuigenbelasting, samen in uw beschouwingen opneemt. Dat wil zeggen dat u 
niet bij elk agendapunt aparte beschouwingen houdt, maar dit in één verhaal verwerkt. Ik neem 
aan dat u dat heeft zien aankomen. Elke fractie krijgt 10 minuten spreektijd. De griffier houdt 
dat bij. Zij is, zoals te doen gebruikelijk, streng. Er valt niet over te onderhandelen. Zij moet 
zich nog waarmaken dus zij is waarschijnlijk strenger dan zij anders zou zijn. De commissaris zal 
de griffier, in deze, van harte steunen. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we in de eerste 
termijn elkaar in de gelegenheid steUen om ieder zijn eigen verhaal te vertellen. Het is niet de 
bedoeling om tijdens de eerste termijn - de algemene beschouwingen - elkaar te 
interrumperen. Het is de bedoeling om in de tweede termijn het debat met elkaar aan te gaan. 
Dan gebruiken wij uiteraard de interruptiemicrofoons. Verder wijs ik u nog op de mededeling 
van portefeuillehouder Dijksma betreffende de ontwikkelingen m.b.t. de 
motorrijtuigenbelasting en de 11e begrotingswijziging. Daarmee bent u actueel op de hoogte 
van de financiële stand van zaken. Het leek ons goed om u daar toch over te informeren ook al 
is het zeer recente informatie. Dan hebt u achteraf niet het gevoel dat GS meer wisten dan PS 
wisten. Daar zijn wij niet op uit. Dat is de reden dat u deze mededeling aantreft. Zijn er nog 
andere mededelingen te doen, die hier aan de orde gesteld moeten worden? Dat is niet het 
geval." 

5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Er staan twee stukken op deze lijst. Volgens mij zijn er geen opmerkingen over. 
Klopt dat? Geen van de fracties wil er iets over zeggen? Dan zijn de ingekomen stukken 

. • • • ~ : T : , afgehandeld conform de voorstellen." 

6.Hamerstukken 
De voorzitter: "Is er iemand die bij één van de hamerstukken het woord wenst te voeren? Dat is 
niet het geval. Dan zijn de hamerstukken behandeld met uitzondering van 6a. 

'̂ ^̂ ^̂ f a. Benoeming vertegenwoordiging in Algemeen Bestuur Erfgoedcentrum Nieuw Land. 
'̂ ^̂ ^̂  De voorzitter: "Ik wijs erop dat er een omissie is. Het is niet aan Provinciale Staten om de 

yJj—I voorzitter te benoemen. Dat is aan het bestuur van Nieuw Land Erfgoedcentrum zelf. Wij 
^-.^ kunnen als Provinciale Staten alleen een lid benoemen en niet de voorzitter. Dat betekent een 
( C J wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke stuk zoals u dat heeft ontvangen. Kunnen wij 

direct overgaan tot stemming of wenst u daar discussie over te voeren? 
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Dat is niet het geval. Dan verzoek ik mevrouw Luyer, de heer Bosma en de heer Brouwer om als 
stemcommissie te fungeren. Mevrouw Luyer is de voorzitter van de commissie en zal ons straks 
meedelen wat de uitslag is. Hebt u allen het stembriefje voor u liggen? Dat klopt. Dan verzoek 
ik u de stembriefjes in te vullen. Ik verzoek de commissie stemopneming de briefjes in te 
zamelen. De vergadering is voor 5 minuten geschorst." 

Schorsing. 

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

Mevrouw Luyer: "Dank u wel, voorzitter. De schriftelijke stemming betreffende de benoeming 
van de heer Verbeek als lid van het Algemeen Bestuur van het Erfgoedcentrum Nieuw Land, 
heeft 34 stemmen opgeleverd. Er zijn 34 aanwezigen. Er is unaniem voor gestemd." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan wij daarmee aan de slag. Dan gaan wij over naar het 
volgende agendapunt. Mag ik de SP verzoeken achter de katheder plaats te nemen." 

De heer Siepel: "Voorzitter, een vraag van orde. Is het de bedoeling dat de bijdragen van de 
fracties worden rondgedeeld, of moeten wij heel goed luisteren?" 

De voorzitter: "Na afloop van de eerste termijn wordt alles rondgedeeld, zoals in de 
Statenconferentie is afgesproken." 

De heer Siepel: "Na afloop van de eerste termijn krijgen we het dus op papier. Oké." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Voorzitter, wij spreken vanmiddag over de Najaarsnota en de 
begroting 2010. Een begroting die, om het college te citeren, afhankelijk gaat worden van 
onduidelijkheden. Voor hoeveel wordt er bezuinigd? En, ik geloof niet onbelangrijk, voor 
hoeveel krijgen we erbij? Voorlopig is € 5.000.000 ingeboekt en het college hoopt dat dit 
structureel is en wellicht iets meer. Wij delen deze hoop met hen. Want we leven in een 
bijzondere provincie en in een bijzondere t i jd. Donkere wolken pakken zich samen. Anders kan 
ik het niet steUen. Donkere bezuinigingswolken om een financiële en economische crisis te 
keren die zijn weerga niet kent en bovendien is veroorzaakt door een stel graaiende aasgieren 
die hun eigen economische belangen boven alles en iedereen hebben gesteld. Dat er een 
verandering moet komen nu het neoliberale graaien voorbij is, moge duidelijk zijn, maar wat 
ook duidelijk dient te zijn is dat diegenen die geen enkele schuld hebben aan deze crisis er geen 
schade van mogen ondervinden. En dan doel ik op de mogelijke bezuinigingen rond de 
financiering van de Jeugdzorg. Het zal ons toch niet overkomen dat kinderen die a. Hulp nodig 
hebben en b. toch moeilijk aan te wijzen zijn als veroorzakers van deze crisis, er slachtoffer 
van worden? De SP, en wij hopen de Staten met ons, zullen niet accepteren dat zij het 
slachtoffer worden omdat er door bezuinigingen minder hulp geboden kan worden. Het college 
weet dat de SP altijd het standpunt heeft ingenomen dat Jeugdzorg geen politiek item dient te 
zijn, maar opgelost moet worden. Door de dreigende bezuinigingen heeft de minister dit voor 
ons op de politieke agenda geplaatst en helaas, het gaat er dan ook voorlopig niet meer vanaf. 
Wij horen graag van het coUege wat zij denken te gaan doen om dit onzalige t i j te gaan keren 
en mocht het, wat wij niet hopen, toch gaan gebeuren, of zij bereid zijn extra middelen vrij te 
maken om te zorgen dat de gevolgen worden weggenomen. Wellicht zou het coUege gebruik 
kunnen maken van ervaringen van het college van de gemeente Lelystad, dat met de stofkam 
zomaar € 5.000.000 wist te vinden. Een besparing die in het geval van onze provincie 
aangewend kan worden voor het voorkomen van het vergroten van de problemen in de 
Jeugdzorg. Dat moet het coUege toch iets waard zijn! 

Voorzitter, we hebben niet alleen met een financiële en economische crisis te maken. Wij 
mogen er toch zeker ook de klimaat- en voedselcrisis niet bij vergeten. Zonder er een hype van 
te willen maken is het toch meer dan schrijnend dat er tengevolge van de voedselcrisis niet 
minder dan 400.000 kinderen in de Derde wereld zullen sterven. Terwijl het erop begint te 
lijken dat in ons deel gewoon alles weer van voren af aan begint. Zeker wanneer bij klimaat- en 
voedselvraagstukken steeds weer het hemd nader dan de rok lijkt te zijn en matiging nog ver te 
zoeken is. 
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Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen, dus een herschikking van budgetten zou 
dan op zijn plaats zijn. Een heroverweging van de reservering IFA budget kan dan een optie zijn. 
Als SP zijn we zeker geen tegenstander van het IFA. Zeker in het licht van de Schaalsprong 2030 
mogen wij er niet aan voorbijgaan dat Almere tot een volwaardige stad moet uitgroeien. De 
bijdrage van de provincie daaraan moet echter wel in de juiste verhouding worden geplaatst en 
zich vooral richten op compleetheid op het gebied van sociaal en economisch vlak. 
Wij zijn in afwachting van het kabinetsbesluit over de diverse problemen rond het 
mobiliteitsvraagstuk in o.a. onze regio. Bovendien moeten we afwachten of de OV chipkaart a. 
wordt ingevoerd en b. voldoende betrouwbaar is. Afwachten of de pilot gratis OV Oostrand, de 
vraag of Walibi beter bereikbaar wordt, succesvol gaat worden. Al eerder heeft de SP 
aangegeven voorstander te zijn van gratis openbaar vervoer en ik mag het woord gratis nu 
gebruiken omdat het college er zelf ook over spreekt, maar dan gratis voor doelgroepen. 
Tenslotte is Walibi slechts een deel van het jaar open. Laten we in deze bijzondere provincie 
eens een keer wat bijzonders doen en het komende jaar eens gaan werken aan een echte pilot 
gratis OV. Eén van de speerpunten die het coUege heeft benoemd gaat over de ontsluiting van 
de luchthaven. Een van de elementen daarbij is de aanleg van de N23, hoe staat het er nu mee? 
Volgens onze informatie wordt/is Noord-Holland meer en meer terughoudend om haar deel aan 
te leggen. Als zij niets doet wat gaan wij dan doen? Dan wordt het geen A tot Z. maar E tot Z.? 
We lopen hier dan toch behoorlijk financiële risico's mee! 

Dat brengt mij meteen weer terug bij de beginstelling dat zich donkere wolken samenpakken. 
Ook in economische zin. Uiteraard hebben wij als PS en GS weinig tot geen invloed op deze 
ontwikkelingen maar wat let ons eens na te denken of we niet ook als aanjager kunnen gaan 
dienen. Nog meer aanjagen. Ik denk dan aan stimulering van nog meer duurzame 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld zonne-energie. Want we hebben geen verschil van mening over 
de noodzaak van duurzame ontwikkelingen. Werken aan een klimaat neutraal Flevoland? 
Uiteraard. Voortrekker zijn in deze ontwikkelingen? Ook. Laten we daar samen eens over gaan 
nadenken. Maar we moeten ons ook gaan afvragen of we op specifieke onderwerpen nog wel op 
de goede weg zijn. Zo ook het vliegveld Lelystad. Hoe nu verder? Schiphol investeert voorlopig 
niet! De beloofde toename van de werkgelegenheid is nog maar de vraag. Verplaatsing richting 
Dronten blijft boven de markt zweven. Dus ... je zou kunnen overwegen even pas op de plaats 
te maken met de reserveringen. Nu op dezelfde weg doorgaan Ujkt steeds meer op springen in 
troebel water. Je springt erin maar weet niet wat onder de oppervlakte ligt. Daarmee hoort u 
mij niet zeggen: de SP stapt eruit, maar gelet op de wazige tijden weUicht pas op de plaats. Wij 
stellen ons voor dat als er binnenkort, hopelijk, meer duidelijkheid komt, we daar met elkaar in 
breder verband nog eens over kunnen praten. 
Voorzitter, de SP blijft zorgen houden over de EHS. Eén van de zorgpunten is en blijft de 
verwerving van gronden. Kopen is één, de verkopende partij een goede plek bieden, is twee. De 
SP gaat nog steeds uit van de toezegging, gedaan in 2007 door een vorig gedeputeerde, dat er 
wordt gezorgd voor een goede compensatie. Ik neem aan dat we dus niet snel gaan onteigenen 
en dat er vooruitgang wordt geboekt. Vertraging leidt toch tot hogere langdurige kosten. 
Waarmee het proces een ongewenste vertraging gaat ondervinden. 
Voorzitter, ik keer tot slot terug naar mijn opening. De jeugd en dan vooral de specifieke groep 
die we kennen als Wajong. Enige ti jd geleden heeft de SP, tevergeefs gepleit om het 
percentage Wajong'ers die in dienst zijn bij de provincie te verhogen tot vijf procent. De 
gedeputeerde heeft toen aangegeven hierover in gesprek te zijn met het Georganiseerd 
Overleg. De SP zou graag van haar vernemen hoe dit gesprek is afgelopen. Met deze vraag 

/-cs.'s besluit ik in eerste termijn mijn bijdrage, met de opmerking dat het ondanks alles goed toeven 
%:=! 'S in onze mooie provincie. Dank u wel." 

O j J De heer Van Amerongen: "Mijnheer de voorzitter. Een begroting in onzekere tijden. In deze 
„ onzekere tijden is het lastig om een reële meerjarenbegroting te maken. Nog steeds is er de 

nodige onzekerheid, zowel over de herverdeling van het Provinciefonds, als over de provinciale 
belastingen. De onzekerheid in het zware financiële weer is alleen maar toegenomen door de 
informatie die wij deze week hebben gekregen over de opcenten motorrijtuigenbelasting. 

JLcJ) Duidelijk is wel, dat Flevoland € 90.000.000 per jaar extra uit de Provinciefonds moet hebben 
om de Schaalsprong te kunnen realiseren. Onderbouwing hebben wi j , een aantal weken geleden 
in een extra commissievergadering gekregen via het kaartje van gedeputeerde Bliek. Als 
provincie zitten we dus in financieel zwaar weer. Dat blijkt uit het feit dat er voor het eerst 

".'^y' sinds jaren geen reëel sluitende meerjarenbegroting is. 

/F %::J' 
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Door de voeding van een aantal reserves te verlagen, is de begroting 2010 nog sluitend gemaakt. 
De volgende jaarschijven vertonen nog flinke tekorten waarvoor 'nog te genereren middelen' en 
'nog te realiseren ombuigingen' moeten worden gevonden. Een forse opgave dus voor de Staten 
om dit meerjarenperspectief op orde te krijgen. Om in dit kader, de juiste afwegingen te 
kunnen maken, moeten wij tijdig kunnen beschikken over de juiste en voldoende informatie. 
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan informatie over de herverdeling van het Provinciefonds, de 
uitkomsten van de Ecorys- en Cebeon onderzoeken, de bestuurskrachtmeting en inzicht in de 
wetteUjke en niet wettelijke taken. 
De discussie over het middenbestuur is weer helemaal actueel geworden. IPO voorzitter Jan 
Franssen gaf stevige kritiek op de door het kabinet voorgenomen taakstellingen voor de 
provincies. Een sobere uitvoering van de niet wettelijke taken is gewenst om de bestuurlijke 
drukte niet nog verder te laten toenemen. De eerder aangenomen motie over onderzoek naar 
taken en de discussie daarover dient daarom, wat de WD betreft, verder te worden 
vormgegeven. 
Onze fractie wijst erop dat lastenverhoging bij de burgers van Flevoland, onder andere de 
verhoging van de motorrijtuigenbelasting en de leges, bijna hun plafond bereikt hebben. Wij 
benadrukken nogmaals dat de extra opcenten MRB alleen ingezet mogen worden voor de weg 
infrastructuur. 
Het rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen laat zien dat extra inspanningen 
noodzakelijk zijn voor de Schaalsprong Almere. Deze zullen grotendeels uit een herverdeeld 
Provinciefonds moeten worden gefinancierd. Maar ook los gezien van de Schaalsprong, is 
Flevoland jarenlang financieel tekort gedaan. Sinds 1 oktober is de wet Dwangsom van kracht, 
waardoor termijnoverschrijdingen geld gaan kosten. Om dit tot een minimum te beperken heeft 
de WD samen met GroenLinks een motie voorbereid om GS te laten onderzoeken hoe 
kwaliteitsborging binnen de provinciale organisatie het beste vormgegeven kan worden om 
daarna in te voeren. 
Dan een aantal zaken met betrekking tot de speerpunten en de thema's. Eerst de speerpunten. 
Wat betreft noordeUjk Flevoland staat onze fractie positief tegenover een gebiedsontwikkeling 
zoals die in een eerste verkennende fase, voor wat betreft de Zuiderzeerand, heeft 
plaatsgevonden. Wij onderschrijven het standpunt van het coUege dat er een reaUstisch 
scenario moet Uggen, alvorens over te gaan naar de inspraakfase. Eerst moet duideUjk worden 
of en in hoeverre andere betrokkenen een en ander ook daadwerkelijk financieel ondersteunen. 
Wij verwachten hierin ook een transparante en stevige rol van de gemeente Noordoostpolder. 
Ten aanzien van Markermeer/lJmeer volstaat onze fractie met het uitspreken van haar ergernis 
met betrekking tot het onbegrijpeUjke en naar binnen gericht standpunt van de provincie 
Noord-HoUand. Over de Schaalsprong Almere willen wij opmerken dat deze staat of valt met het 
beschikbaar stellen van extra financiële middelen door het Rijk. Zolang bij de verdeling van het 
Provinciefonds hierop niet voldoende wordt geanticipeerd, is de Schaalsprong, wat de WD-
fractie betreft, niet aan de orde. Als de Schaalsprong wordt gehonoreerd is een stevige 
herbezinning op het IFA Vanzelfsprekend. Ten aanzien van het Oostvaarderswold kunnen wij 
constateren dat het op koers ligt. Komend jaar moet worden gewerkt aan de 
reaUsatieovereenkomst. Dat is nog een forse klus gezien het huidige economische t i j . De WD 
gaat uit van een ondubbelzinnige dekking door LNV. Waarbij de totale begroting, wat ons 
betreft, nog onder druk staat door onzekerheden en een extra door PS geformuleerde opgave. Ik 
doel dan op de brug waar wij het pas over gehad hebben. Ten aanzien van de luchthaven 
Lelystad is onze fractie verheugd over de recente aanwijzing die de minister heeft afgegeven 
aan Lelystad Airport. Het opent de mogelijkheid om in de komende jaren de luchthaven en de 
ruimtelijke economische activiteiten verder in te passen en te ontwikkelen. Wat ons betreft, 
een niet geringe opgave voor de in OAAALA samenwerkende partijen. Bij de verdere 
doorontwikkeUng van de luchthaven is luchtverkeersleiding essentieel. Wij verwijzen daarbij 
naar de eerder hierover, mede door de WD, ingediende motie. Hierin moet, wat ons betreft, 
worden geïnvesteerd. De verantwoordeUjkheid Ugt daarbij in eerste instantie bij de exploitant. 

' ^^^ Dan de thema's. Beginnend bij verkeer van mensen, producten en diensten. De VVD kan zich 

•^^^^ vinden in de aanpak van het college om, inspelend op de huidige economische crisis, een aantal 
^mwJ investeringen in de infrastructuur naar voren te halen. Tevens heeft het onze instemming om 

een fors deel van de begroting over dit jaar heen te tillen, om daarmee onderuitputting tegen 
te gaan. De WD stemt in met de aanpak van het college om vollopende zuideUjke 
wegverbindingen weer open te krijgen. Onder meer door het realiseren van snelle en 

5?'*' aantrekkeUjke vormen van OV in het AGU gebied. 
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Wij herhalen onze wens van juni met betrekking tot een snelle realisatie van een vierbaans 
Gooiseweg en ongelijkvloerse weg/water verbindingen in de N23 ter hoogte van Lelystad en 
Roggebotsluis. Wij juichen vanzelfsprekend het principebesluit over de Gooiseweg, van harte 
toe. Wij vinden dit een markant succes. 
Economie en arbeidsmarkt. De WD waardeert de inspanningen van het coUege om met behulp 
van het mobiliteit centrum mensen zo spoedig mogelijk weer aan een baan te helpen. Om 
daarnaast startende ondernemers in de beginjaren te ondersteunen en hogere- en 
beroepsopleidingen in Flevoland van de grond te trekken. De motie startersbeleid kost 
structureel € 400.000 per jaar. Er dient op te worden toegezien, dat deze maatregelen ook echt 
rendement opleveren en bijvoorbeeld niet leiden tot onvoldoende gekwaUficeerde starters die 
het uiteindeUjk niet zullen halen. Meten is weten! 
De Flevolandse samenleving. Ik begin met het zorgenkindje de Jeugdzorg. Het is zorgelijk dat 
de provincie nog steeds een te lage bijdrage voor de jeugdzorg dreigt te krijgen. Ook in 2010 is 
dat het geval. De provincie spant zich al maximaal in. Ook het Rijk moet nu echt eens haar 
financiële verantwoordeUjkheid nemen, door middel van extra financiering. Ten aanzien van 
hoger onderwijs vinden wij het jammer dat de beschikbaarstelling van Rijksgeld voor de 
vestiging van Hogeschool Windesheim, weer is uitgesteld. De WD vindt dat er hoe dan ook meer 
Hoger Onderwijs moet komen in Flevoland, terwijl ook de vestiging van een eigen universiteit 
bepleit wordt. 
Het Jeugdsportfonds. Ook een onderdeel dat in het hoofdUjnenakkoord is opgenomen. Het 
college heeft daarbij gedurende twee jaar extra middelen ingezet voor het opzetten van een 
provinciaal Jeugdsportfonds. Die twee jaar zijn nu voorbij. Wat ons betreft is de noodzaak van 
een Jeugdsportfonds op provinciaal niveau niet aangetoond. Uit recente informatie vanuit het 
college, blijkt dat GS dit ook zelf inziet en stopt met structureel geld inzetten voor het 
Jeugdsportfonds. 
Ten aanzien van de duurzaamheid hechten wij aan een spoedige invulUng van de motie die wij 
in de Staten hebben aangenomen. Wij willen daarbij nogmaals verwijzen naar de Stichting 
Energy Valley in Noord Nederland. In dit kader zijn wij ook voorstander van de oprichting van 
een soortgeUjk Flevolands duurzaamheidplatform. Naast provincie en gemeenten zou daarbij 
ook het bedrijfsleven moet worden betrokken. 
Tot slot kom ik nog een keer terug op de woorden van Jan Franssen. Ik denk dat hij zei: 'het 
gaat er niet om, wie niet weg is wordt gezien, maar om, wie niet gezien wordt, is weg.' De 
financiën maken een integraal onderdeel uit van onze ambities. WiUen wij als middenbestuur 
mandaat bUjven houden, dan dienen onze ambities effect te sorteren. De financiën zijn daarbij 
een belangrijke randvoorwaarde, maar niet alles bepalend. Vorm en uitwerking bUjven geven 
aan het hoofdlijnenakkoord heeft daarom, voor de VVD -fractie, nog steeds de hoogste 
prioriteit. Dank u wel." 

De WD dient een motie in. 

De heer Schutte: "Mijnheer de voorzitter, vandaag zijn in deze Staten aan de orde de 
beschouwingen over de Najaarsnota 2009 en de programmabegroting 2010. Een korte terugbUk 
op het lopende jaar en een vooruitbUk op het komende jaar. Wij reaUseren ons, dat voor beide 
onderwerpen veel werk is verricht door de daarbij betrokken mensen. Wij spreken daarvoor 
onze dank en waardering uit. 
De Najaarsnota geeft inzicht in de lopende begroting met als basis de eerste zeven maanden 
van 2009. Duidelijk en informatief. De fractie van de ChristenUnie deelt de mening van het 
college, dat de begroting op koers Ugt en dat het daarbij onvermijdelijk en niet ongebruikeUjk 
is dat jaarbudgetten over het begrotingsjaar heen getild worden. Rekening houdend met alle 

|3{J) plussen en minnen komt het geraamde rekeningresultaat vooralsnog uit op €100.000 negatief. 
Gelet op de recente informatie over de motorrijtuigenbelasting kunnen we nu spreken van een 
tekort van meer dan € 1.000.000. Zoals in de behandeUng in de commissie Bestuur al is 

^^^^ aangegeven, vindt mijn fractie het voorbarig om nu al een voorlopige bestemming te geven aan 
^^^^^ de meevallers van de speerpunten TMIJ en OVW. Inmiddels beter bekend als de twee keer 3 ton. 

tï|ris^ De fractie van de ChristenUnie acht het juister, om ook deze meevallers- die straks deel 
uitmaken van het rekeningresultaat- mee te nemen in de totale afweging van de bestemming 
van het rekeningsaldo. En dat is wanneer de rekening wordt vastgesteld. Bij mij komt de 
gedachte op of er misschien een compromis is afgesproken tussen de portefeuillehouder 
Financiën en de vakgedeputeerde. 

S ^ ^ ^ ^ ^^SM^^W* 
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Het zou zomaar kunnen. De ChristenUnie neemt verder kennis van de nota en kan instemmen 
met de voorgestelde besUspunten. Er wordt wel aandacht gevraagd voor de gemaakte 
kanttekening om op voorhand gelden te bestemmen. De programmabegroting. De ambities en 
het financieel beleid. Het coUege van GS heeft aan de Staten een sluitende begroting voor het 
jaar 2010 voorgelegd. Een begroting met als basis eerder vastgesteld beleid, rekening houdend 
met nieuwe ontwikkeUngen en uitkomsten van algemene beschouwingen van juni. Het tekort 
dat zich daardoor aandiende is met een beroep op reserves en voorzieningen weggewerkt. Of, 
zoals het coUege zelf schrijft in de aanbiedingsnota: de begroting 2010 is sluitend gemaakt. 
Voor de jaren daarna is structureel € 5.000.000 extra uit het Provinciefonds ingeboekt. En in 
afwachting van nog een vette plus ui t het Provinciefonds wordt voor de jaren 2011 e.v. een 
dekking gezocht door een stelpost op te nemen voor nog te genereren middelen/te realiseren 
ombuigingen. Een taakstelling om de meerjarenbegroting in evenwicht te krijgen. Mijnheer de 
voorzitter, een stelpost opnemen voor iets dat je nog moet 'verdienen' spreekt mijn fractie niet 
aan. Als je die post via de uitgaven moet binnenhalen, is ook meteen alle ruimte uit je 
begroting, en wordt het wel lastig om tussentijdse tegenvallers op te vangen. Dit is niet de 
wijze van begroten, die wij menen te kennen van de portefeuillehouder financiën. Toch kan de 
ChristenUnie hier wel begrip voor opbrengen. Immers er zal toch een keer extra geld moeten 
komen via het Provinciefonds. De ambities van de provincie Flevoland mogen er zijn. De taken 
die zich aandienen, zoals o.a. de Schaalsprong Almere, de luchthavenontwikkeling, de 
inhaalslag op het gebied van voorzieningen, de uitwerking van Oostvaarderswold en ook de 
ontwikkeling van Noordelijk Flevoland leggen een enorme druk op de begroting voor de 
komende jaren. Opgaven van enorme omvang, waarmee Flevoland niet alleen voor de eigen 
inwoners, maar ook voor de versterking van de Randstad diep in de buidel zal moeten tasten om 
de opgave waar te maken. Dat kunnen we niet alleen, en dat willen we niet alleen. Den Haag 
zal dus echt over de brug moeten komen. Ook financieel! Daar ligt tevens ook de uitdaging 
zowel voor het coUege van GS en als voor de Staten. Wat dat betreft spreekt het Cebeon
rapport voor zich. Maar er is ook een andere kant aan het verhaal. Inmiddels tekenen zich de 
contouren van een omvangrijke korting op het Provinciefonds zich af en de ChristenUnie is er 
niet gerust op dat het daarbij bUjft. De spanning tussen middelen en mogeUjkheden zal daarom 
de komende jaren toenemen en als poUtiek mogen we daar niet voor weglopen. We kunnen daar 
ook niet voor weglopen. Bij de voorjaarsbeschouwingen hebben de Staten het college om een 
overzicht van wettelijke- en niet-wetteUjke taken gevraagd. Inmiddels is ook de 
bestuurskrachtmeting in volle gang en wordt ook op andere onderdelen invuUing gegeven aan 
het bestuursakkoord. Het gaat daarbij ook vaak om de positie van de provincie in het openbaar 
bestuur. 

Een belangrijke vraag die we onszelf daarbij voor ogen moeten houden is: wat verwacht de 
burger van ons? Welke producten en diensten, en welke kwaliteit mogen bedrijven, instellingen, 
recreanten en burgers van het middenbestuur verwachten? Welke positie nemen we daarbij in 
richting medeoverheden? Aanleiding genoeg om onszelf weer de vraag te steUen: doen we de 
goede dingen, en doen we de dingen goed. Onze fractie is daarom blij met het initiatief dat GS 
nemen om in gesprek te gaan met de Staten en met onze omgeving over deze belangrijke 
vragen. Volgende week zullen we hier in de commissie Bestuur verder over spreken. Wij zijn 
bereid om daar een bijdrage aan te leveren. 
Mijnheer de voorzitter, in het licht van het bovenstaande heeft mijn fractie er nu geen 
behoefte aan om er met elkaar over te discussiëren of het financieel 'een onsje meer of 
minder' mag. Dat neemt niet weg dat er wel kritisch gekeken dient te worden, naar datgene 

c«ss v/at we gaan doen in 2010. Ons zelf ook daarbij de spiegel voor houden kan immers geen kwaad. 
L--=a Wij doen dit bij deze begroting in de vorm van aandachtspunten. Het zijn een aantal 
^ onderwerpen waarbij het college zich in het komende jaar op bijzondere belangstelling van de 
{ ] [ J ChristenUnie mag verheugen. Wij zullen de inzet van GS actief volgen. Het algemene 

uitgangspunt van mijn fractie is een positieve benadering. We hebben een aantal punten waar 
wij bijzondere aandacht voor vragen: 
Op de eerste plaats: Veiligheid. Wij willen het onderwerp veiligheid in Flevoland hier noemen. 
Met de komst van de Wet op de VeiUgheidsregio's (WVR) komen er veranderingen in de rol van 

J j—J GS en die van de commissaris. Naar verwachting treedt deze wet volgend jaar in werking. Er 
wordt inmiddels op geanticipeerd. De ChristenUnie vraagt aandacht voor de problematiek die 
zich ook in Flevoland voordoet met het C-2000 systeem. Wij doelen op de onvoldoende dekking 
die het systeem geeft in delen van onze provincie. Er moet voldoende zekerheid op veiUgheid 
bestaan, bij de samenleving in Flevoland. 
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Belangen van Flevoland. Zoals gezegd, bestuurlijk heeft Flevoland grote ambities. Dat is goed, 
zeker ook gezien in het Ucht van de taken en projecten die op deze provincie afkomen. Ik 
noemde al eerder dat daar onvoldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn. In de 
profielschets voor de commissaris staat vermeld, dat Flevoland op de kaart gezet moet worden. 
Dat geldt niet alleen voor de commissaris van de Koningin, maar ook voor het college en de 
Staten. De belangen voor de ontwikkeUng van Flevoland zijn groot. Echter de mogeUjkheden 
worden beperkt door onvoldoende financiële middelen. De inzet die tot nu toe wordt gedaan 
door betrokken bestuurders en ambtenaren, spreekt ons aan. Wij worden graag van de 
ontwikkeUngen op de hoogte gehouden. 
Jongeren. Op het terrein van Jeugdzorg en Onderwijs kan gekozen worden tussen een passieve 
of actieve houding. Kies je voor de passieve houding dan wacht je af waar het Rijk uiteindeUjk 
mee komt. Bij een actieve houding zoek je naar creatieve manieren (lobby) om samen met 
andere provincies of maatschappeUjke partners de besluitvorming bij het Rijk te beïnvloeden. 
De ChristenUnie verwacht van het coUege een actieve en ondernemende houding. 
Flevolandse samenleving. Kwetsbare groepen in de samenleving vragen onze blijvende 
aandacht. Gaat het coUege volgend jaar tastbare vooruitgang boeken voor kwetsbare 
Flevolandse jongeren? Het reaUseren van de uitstroomdoelen van de Jeugdzorg is mede 
afhankeUjk van het creëren van passende huisvesting. We beseffen dat dit niet alleen door de 
provincie wordt bepaald. We zullen niettemin de vinger aan de pols bUjven houden. 
Fietsbeleid. Met welk enthousiasme zal er in 2010 aan het bevorderen van het fietsgebruik 
worden gewerkt? Het gaat daarbij niet alleen om het recreatieve fietsgebruik, maar ook om het 
bevorderen van de fiets voor woon-werkverkeer. Van een college dat de sportiefste provincie 
wil zijn, verwachten we dat zij het fietsgebruik actief zal bevorderen. 
Arbeidsmarkt. In het licht van de huidige economische omstandigheden vraagt de arbeidsmarkt 
om een actieve overheid. De arbeidsmarkt begint bij het onderwijs. Wij juichen initiatieven 
gericht op het verbeteren van de kwaUteit van het beroepsonderwijs van harte toe. Het 
genoemde schoUngsoffensief zullen wij daarom nauwlettend volgen. 
Duurzame energie. Tot nu toe is de duurzame energie ons letterUjk en figuurlijk aan komen 
waaien. WiUen we gestelde doelen halen dan zal de inzet tenminste hetzelfde moeten zijn. We 
verwachten dus op zijn minst extra inzet en een alert coUege, gericht op duurzame 
energiebronnen als koudewarmte opslag, bio-energie en zonne-energie. TegeUjkertijd moeten 
we constateren dat ingediende moties niet worden uitgevoerd en daarmee de doelsteUing voor 
2011 in gevaar komt. Ik verwijs in een schrifteUjke bijdrage nog naar wat ik wil zeggen ten 
aanzien van het Oostvaarderswold. Ik verwacht daar aandacht voor. 
Mijnheer de voorzitter, zoals gezegd een Ujstje met aandachtspunten. Het blijkt wel dat je 
nooit spreektijd genoeg hebt. Daarom moet ik mij beperken. 
Voor ik tot een afronding kom wil ik graag een oude traditie in ere herstellen. Velen in deze 
zaal kunnen zich herinneren dat de ChristenUnie in het verleden meerdere keren de 
beschouwingen heeft aangegrepen om iets extra's te doen als gebaar richting het coUege. Die 
traditie wil mijn fractie voortzetten en daarbij is onze keus gevallen - dat zal u misschien niet 
verbazen- op gedeputeerde BUek. Over de mogeUjkheden van duurzame energie raakt mijn 
fractie met mevrouw BUek nooit uitgepraat en meerdere keren hebben we haar opgeroepen 
creatief en vindingrijk te zijn. Om haar gedachten te prikkelen en haar ook weer bij te ti jd te 
brengen biedt mijn coUega Geersing, mevrouw BUek daarom een aardigheidje aan. 
Voorzitter de ChristenUnie stemt in, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en onder 
voorbehoud van de beraadslagingen van vandaag, met de programmabegroting 2010 en wenst 
het college, de leden van deze Staten en alle medewerkers verbonden aan dit huis, Gods Zegen 
toe bij de uitwerking van de begroting 2010. Dank u wel." 

De heer Geersing: "Een kort woordje. Het is letterUjk de ti jd dat de ambitie op het gebied van 
duurzame energie, vorm gaat krijgen. 2009 is het jaar van de waarheid. Oftewel de mid-term 
review. Omdat de bakens definitief verzet kunnen worden richting 2011. Wij willen dit graag 
onderstrepen door aan gedeputeerde een zogenaamde aardappelklok uit te reiken. Een klok die 
simpelweg gevoed wordt door de stroom die twee aardappelen kunnen leveren. We moeten 
voorkomen dat het alarm afgaat want dan zijn de aardappelen echt gaar. Ik lever er twee echte 
aardappelbatterijen bij." 

"'_:.:y 
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De heer Geersing biedt gedeputeerde BUek de aardappelklok aan. 
Gedeputeerde Bliek neemt de klok in ontvangst. 

De heer Geersing: "Ik zal hem voor u in elkaar zetten. U begrijpt het principe. Dit is wederom 
een leuke vorm van nieuwe duurzame energie." 

De voorzitter: "HarteUjk dank. Ik stel voor dat we verdergaan met de Algemene 
Beschouwingen." 

De heer Van Wieren: "Mijnheer de voorzitter, Flevoland is een fascinerende provincie. Jong, 
snelgroeiend, creatief, met een zelfstandige en centrale positie in Nederland en georiënteerd 
op alle omUggende provincies en regio's. De inrichting is vanaf het begin afgestemd op de 
nationale behoefte. De ti jd dat Flevoland een kale vlakte was, is allang voorbij. De komende 
decennia zijn er grote nationale opgaven waarbij Flevoland een cruciale rol speelt voor de 
oplossingen. De Noordvleugel, waarvan zuidelijke Flevoland deel uitmaakt, is de motor van de 
Randstad. De Schaalsprong Almere voorziet de gehele Randstad, inclusief Utrecht, van de 
woningbouwopgave. Het Umeer en Markermeer moeten toekomst bestendig gemaakt worden en 
zijn een Uchtend voorbeeld van multifunctionaUteit in het hart van Nederland. 
Oostvaarderswold, een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuurverbinding tussen 
Nederland en Duitsland, wordt gereaUseerd en is belangrijk voor natuur en recreatie. 
Luchthaven Lelystad heeft een sterke positie om de overloop van Schiphol op te vangen. 
NoordeUjk Flevoland is strategisch gelegen ten opzichte van de drukke Randstad en het noorden 
van Nederland, waar krimp van de bevolking plaatsvindt. De opgaven waarvoor we staan, vragen 
een zelfbewust en resultaatgericht middenbestuur dat gepassioneerd de ontwikkeUngen en de 
mogeUjkheden van onze provincie, breed uitdraagt. Het Rijk zal daarbij met regelmaat 
herinnerd moeten worden aan de bijzondere positie van Flevoland en de financiële 
verplichtingen van het Rijk ten opzichte van Flevoland. Denk daarbij aan 'eerst bewegen, dan 
bouwen' en de T-2 problematiek in relatie tot respectieveUjk de Schaalsprong Almere en het 
voorzieningenniveau. Vandaag houden wij onze financiële beschouwingen, waarbij ik namens 
het CDA naast de financiën ook aandacht besteed aan de thema's de speerpunten. 
Ik begin bij de financiën en de opzet van de begroting. De opzet van de begroting is helder en 
goed te volgen. Bij de financiële beschouwingen in 2007 heeft de CDA-fractie aangegeven dat 
ook de doelsteUingen voor de komende jaren ingevuld zouden moeten worden. Vorig jaar is daar 
een voorzichtig begin mee gemaakt voor de jaren 2010 en 2011. Deze lijn is bescheiden 
voortgezet maar had naar onze mening nog wel duideUjker gekund, omdat er sprake moet zijn 
van continuïteit in beleid en uitvoering. In de begroting worden 21 rollen van de provincie 
genoemd. Een van de belangrijkste rollen vindt het CDA de regie functie. Regisseren betekent 
vooral beperken. In de beperking toont zich de meester. Naar voorbeeld van de 
bestuurskrachtmeting stelt het CDA voor het aantal onszelf toebedachte rollen te beperken tot 
zeven. 

De financiële positie. Sinds de algemene beschouwingen van juni hebben zich enkele belangrijke 
veranderingen voorgedaan. Daarvan zijn de lagere inkomsten uit de opcenten 
motorrijtuigenbelasting, de hogere toevoeging aan het Infrafonds en de lagere 
renteopbrengsten de meest opvallende. Ondanks dat, is het gelukt zonder ingrijpende 
bezuinigingen de aangenomen moties financieel te verwerken en een sluitende begroting te 
presenteren voor 2010. Dit is onder andere gelukt door minder geld te reserveren. De CDA -
fractie kan daarmee instemmen. Voor 2011 is er een reëel tekort begroot van ongeveer € 
2.000.000. Voor 2012 en 2013 is er slechts ruimte voor nieuw beleid van respectieveUjk € 
1.800.000 en € 2.700.000. Volgend jaar komt er duidelijkheid over zowel de verdeUng als de 
voeding van het Provinciefonds voor 2011 en volgende jaren. De financiële effecten voor de 
provincie van het binnenkort te nemen kabinetsbesluit over de Schaalsprong Almere worden ook 
de komende jaren steeds duidelijker. Kortom, er is niet veel zinnigs te zeggen over de 
financiële positie van de provincie vanaf 2011. Het jaar 2010 beloofd op financieel gebied een 
interessant jaar te worden. Maar naast de financiën is het ook belangrijk dat in 2010 
daadwerkelijk besluiten genomen worden over de rolverdeUng tussen Rijk, provincie en 
gemeenten, in aansluiting op het advies van de commissie Lodders en als verdere uitwerking van 
het bestuursakkoord. 
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Dan kom ik bij de thema's. Ik begin met Jongeren. In Flevoland is voortvarend gewerkt aan het 
verminderen van de wachtlijsten in de Jeugdzorg. Flevoland timmert aan de weg met onder 
andere nieuwe methodieken. Deze aanpak en resultaten verdienen ook goede borging in 
onderwijs en wetenschap. Het CDA zal het initiatief nemen een lectoraat Jeugdzorg in te steUen 
en onder te brengen bij een Flevolandse hoger onderwijsinstelUng. De financiering van de 
Jeugdzorg blijft echter een punt van aanhoudende zorg. Er dreigt een vermindering van 
inkomsten voor € 5.000.000 waardoor ongetwijfeld de wachtUjsten op zullen lopen en deze 
kwetsbare groep niet de hulp krijgt waar ze recht op heeft. Een breder aanbod van hoger 
onderwijsinstelUngen voor de huidige bewoners, maar zeker ook in verband met de groei, dient 
er te komen. Wat is op dit moment de stand van zaken met betrekking tot de hogeschool 
Flevoland? 

Het thema verkeer van mensen, producten en diensten. Naast de 'grote' wegverbindingen van 
Flevoland met de rest van Nederland vragen ook diverse andere infrastructurele zaken binnen 
de provincie onze aandacht. Het CDA stemt ermee in dat de activiteiten in het Provinciaal 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT) worden geïntensiveerd. De voeding van 
het Infrafonds gaat sneller dan in eerste instantie begroot. Wanneer kunnen we de voorsteUen 
voor de bestedingen tegemoet zien? De verdubbeUng van de Gooiseweg met aansluiting op de 
A27 moet hoge prioriteit krijgen, maar daarbij zijn meerdere partijen nodig. Aan de verbetering 
en uitbreiding van het spoorwegennet wordt hard gewerkt. De CDA -fractie is geen tegenstander 
van gratis of goedkope OV-pilots maar naar onze mening dienen deze niet een overwegend 
recreatief karakter te hebben. 
Economie en arbeidsmarkt. Ondanks het zware weer waarin de economie verkeert, is het gelukt 
te groeien met 1.800 banen in 2009. Een compUment waard. Maar het percentage 
werkzoekenden en de afname van de bedrijvigheid in Flevoland zijn zorgelijk. Het 
mobiliteitscentrum, versterking van het beroepsonderwijs, een gericht scholingsoffensief en een 
actief startersbeleid zijn belangrijke instrumenten voor de provincie om de randvoorwaarden 
voor werkgelegenheid te behouden en te scheppen. De komende jaren worden hier terecht 
extra middelen voor ingezet. 
De Flevolandse samenleving. RecenteUjk zijn de cultuurnota en de sportnota vastgesteld. Het 
CDA heeft waardering voor de inhoud en het proces van totstandkoming. De sportnota sluit mooi 
aan bij het Olympisch plan, waardoor de ambitie om te investeren in het verhogen van 
sportdeelname een goed geheel vormt. De Sociale Agenda heeft een hoog ambitieniveau. Het 
CDA doet een beroep op het coUege bij de uitvoering ervoor te zorgen dat de Sociale Agenda de 
status krijgt die wij als Staten bedoelen. Door de fusie van Axion en Zorgbelang tot CMO 
Flevoland met een provinciale subsidie van € 1.800.000 wordt dit wel een erg grote organisatie 
met het gevaar van bureaucratisering. Grote organisaties hebben de neiging om aanbod 
gestuurd te gaan werken in plaats van vraag gestuurd. Wat is de meerwaarde van de fusie voor 
de echte doelgroepen? 
Duurzaamheid, kUmaat, water en natuur. In juni hebben de Staten een motie aangenomen 
waarin de opbrengsten van de verkoop van de aandelen in de energiebedrijven beschikbaar 
dienen te zijn voor innovatie en duurzaamheid. Een discussie daarover vindt binnenkort plaats. 
'Volop kansen in Flevoland' is de titel van het provinciaal Meerjarenprogramma landeUjk gebied 
2007-2013 (p-MJP). Na een moeizame start, is de uitvoering in 2009 sterk versneld. Komend jaar 
wordt de tussenbalans opgemaakt. Belangrijke vragen daarbij zijn: worden de doelen gehaald? 
Komt het geld op de goede plek? Is het veld tevreden? 
Bij bestuur en algemene dekkingsmiddelen kan ik zeggen dat het coUege heeft gekozen om het 
wegvallen van de dividenden van de energiebedrijven boekhoudkundig op te lossen door rente 
inkomsten te begroten voor dezelfde bedragen. Maar met de begrote rentestand van 1,3 
procent legt dat een beslag van € 5.400.000 op de vrijkomende middelen. Het is de bedoeling 
de opbrengsten aan te wenden en niet om daarmee bank te spelen. Hiervoor dienen wij met 
anderen een amendement in. Structureel vraagt u € 1.100.000 voor frictie kosten. Dat is ruim 
drieënhalf procent van de totale loon-en salariskosten, terwijl twee procent gebruikelijk is. De 
organisatie is de laatste jaren bezig de omslag van beleid naar uitvoering te maken. Dat kost 
geld, maar elke organisatie heeft te maken met veranderingen. Een amendement over dit 
onderwerp dienen wij hierbij in. 
Voorzitter, met betrekking tot de speerpunten staan er de komende jaren een aantal hele 
belangrijke zaken te gebeuren. Heel binnenkort neemt het kabinet een besluit over de RAAM
brief. Dan is het heel erg van belang dat ingezet wordt op de middelen die deze kant uit zouden 
moeten komen. 
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Een heel belangrijk punt daarbij is ook de investering in de infrastructuur. Dat is een van de 
belangrijke punten. Dat is de Umeer verbinding. Wij hebben inmiddels onze partijgenoten 
opgeroepen zich daar hard voor te maken in Den Haag. Wij roepen de andere partijen op om dat 
ook te doen. De uitvoering van de Investeringsimpuls Flevoland Almere, verloopt niet helemaal 
naar wens. De CDA -fractie pleit voor het naar voren halen naar 2010 van de fundamentele 
gedachtewisseling over de volgende fase. Dit in relatie tot Schaalsprong Almere. 
Tot slot, mijnheer de voorzitter, wil de CDA -fractie samen met het coUege, de coUega 
Statenleden en de ambtenaren ook in 2010 in een open en constructieve sfeer samenwerken aan 
de verdere duurzame ontwikkeUng van Flevoland en ons inzetten voor die unieke Flevolandse 
samenleving. Wij bidden daarvoor voor wijsheid en zegen." 

De heer Van Wieren dient een amendement in. 

Mevrouw Roda: "Dank u wel. Op 18 juni van dit jaar werden de algemene beschouwingen 
gehouden. In diverse moties gaven de verschillende poUtieke partijen aan wat zij in 2010 graag 
willen reaUseren. Gedeputeerde Dijksma, verantwoordeUjke voor het opsteUen van de 
begroting, werd er achteraf een beetje moedeloos van. Op zijn weblog konden wij het volgende 
lezen: 'Er was een nieuwe vorm van debatteren, wat een levendige vergadering veroorzaakte, 
maar een rommelige besluitvorming, die geen eenduidigheid kende. Het leek er meer op dat 
debating het doel was geworden, waardoor de inhoud en richting van het provinciaal beleid uit 
het oog werd verloren. Wij zullen dit als een leerproces beschouwen. Het coUege zal nu zelf 
richting moeten bepalen. De Staten kunnen dan in oktober nog via amendementen bijsturen.' 
Einde citaat. 
Wij vonden dit een opmerkelijke uitspraak en hebben in de commissie Bestuur gevraagd wat 
hiermee werd bedoeld. Het antwoord is als volgt samen te vatten: er waren aanzienlijk meer 
wensen dan geld, dit betekende dus dat GS zelf keuzes zou moeten maken. Nu is het volgens 
ons toch nog steeds zo dat PS die keuzes maakt en dat het college deze keuzes vervolgens nader 
invult. Daarom zullen wij heel duideUjk aangeven wat de keuzes van GroenLinks zijn. 
Alvorens ik hierop inga wil ik nog een enkele opmerking maken. Het is net ook al door diverse 
sprekers gezegd maar de financiële positie van de provincie Flevoland voor de komende jaren, 
baart GroenLinks grote zorgen. De berekeningen van Cebeon geven alle aanleiding om hard aan 
de bel te trekken bij IPO en de Rijksoverheid. GroenLinks steunt het coUege daarbij in een 
stevige opstelUng. Geen ontwikkeUng zonder de daarbij behorende middelen. 
Dan de economische crisis. Voorzitter hierover valt heel veel te zeggen en natuurlijk zijn de 
mogelijkheden van de provincie beperkt als het gaat om de bestrijding van de gevolgen van de 
crisis. Wel kunnen wij er voor zorgen dat inwoners en ondernemers zo goed mogelijk bediend 
worden en zo min mogeUjk last hebben van regeldruk. Wij vinden dat de overheid een 
betrouwbare partner moet zijn die zijn zaakjes op orde heeft. Daarom de motie samen met de 
WD voor kwaliteitszorg. Helaas slagen we er nog altijd niet in om tijdig te beslissen op 
aanvragen. Dat is geen betrouwbaar partnerschap. Met de komst van de Wet dwangsom en 
beroep bij niet tijdig besUssen, de Wabo, gaat die vertraging ons ook nog eens geld kosten. Wat 
GroenLinks betreft zijn dat onnodige kosten. Die wij kunnen voorkomen als we ons werk goed 
doen. Volgens ons kan een kwaliteitssysteem daarbij goed ondersteunen. Van onze 
opdrachtnemers zoals adviesbureaus of aannemers vragen we vaak dat ze een kwaliteitssysteem 
hanteren. Dan kunnen wij dat zelf toch ook doen? 

Dan kom ik nu terug op de richting en inhoud van het provinciale beleid en de keuzes die 
GroenLinks daarin wil maken. Om te beginnen geef ik aan waar het wat ons betreft wel wat 
minder kan. 
Als eerste het IFA. Het is een paar keer aan de orde geweest. We hebben al eerder aangegeven 
dat het, wat betreft de huidige opzet van het IFA, wel wat minder kan. Wij zijn bijvoorbeeld 
niet enthousiast over bepaalde projecten die in Almere worden uitgevoerd. Zoals Kennisstad. 
Dat project slaagt er onvoldoende in om investeringen van derden te genereren maar het 
ontvangt wel jaar na jaar een bijdrage uit het IFA. Een ander onderdeel wat ons bijzonder 
verbaasd heeft is de verhoogde busbaan. De provincie gaat ruim € 3.000.000 bijdragen terwijl 
de overige partijen maar net € 300.000 bijdragen. NatuurUjk vinden wij het een uitstekend 
initiatief om een verhoogde busbaan aan te leggen. Daarover geen discussie. Maar een 
dergelijke eenzijdige investering zonder dat er geld van derden bijkomt, daar was volgens ons 
het IFA niet voor bedoeld. Recent is ook gebleken dat de gelden uit de eerste tranche erg lang 
bij de gemeente Almere op de plank hebben gelegen. 



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

t ^ : ^ ^ 

' i , ^ - . 

L^^S^ÏA^v ; 

4=J 

Notulen 

Bladnummer 

12 

Het IFA in zijn huidige vorm mag dus van ons best een behoorlijk tandje minder. In het voorjaar 
moet er door deze Staten besloten gaan worden over de tweede tranche. Tegen die t i jd zijn ook 
de RAAM-brief en het Integraal Afspraken Kader over de groeiopgave van Almere helder. Wat 
ons betreft een heel mooi moment voor de herijking van het IFA. 
Het volgende punt is het vliegveld. De afgelopen weken is er weer het nodige over te doen 
geweest. Anderen refereerden er al aan. Nu de kerosinewolken een beetje zijn opgetrokken 
zien wij het volgende beeld: de luchthaven mag uitbreiden maar tegeUjkertijd is de 
luchtvaartmarkt enorm ingezakt en wil Schiphol voorlopig geen cent investeren in 
baanverienging. Schiphol ziet Lelystad echt als een soort laatste oplossing. We zien ook dat de 
luchthaven nauweUjks nieuwe banen oplevert. We zien dat er veel protest is tegen de 
luchthaven. Niet alleen in Flevoland maar ook daarbuiten. Bijvoorbeeld op de Veluwe. De 
ontwikkeling van de luchthaven geeft veel problemen. Richting de stadsontwikkeling van Almere 
en Lelystad, in relatie tot de toenaderingsroutes. De aanvUeg- en opstijgingroutes in het 
luchtruim zijn confUcterend met de miUtaire routes en de routes van Schiphol. 
Oostvaardersplassen en Oostvaarderswold worden bedreigd. Kortom wat ons betreft geen 
uitbreiding. Het Ujkt erop dat eigenUjk niemand deze luchthaven nog verder wil uitbreiden. 
Zelfs Schiphol wil er voorlopig geen cent in investeren. AUeen hier in Flevoland zijn de 
bestuurders nog enthousiast. Gaat deze luchthaven niet uiteindeUjk toch een soort Betuwelijn 
of Noord Zuid Ujn van Flevoland worden? GroenLinks stelt voor het speerpunt Luchthaven 
voorlopig te schrappen uit de begroting. Wij dienen hiervoor een amendement in samen met de 
PvdD. Hoewel de discussie misschien pas later aan de orde zal komen, wil GroenLinks graag 
alvast aangeven dat er wat ons betreft geen provinciaal geld wordt uitgegeven aan de komst of 
instandhouding van luchtverkeersleiding. 

De opcenten. De provinciale opcenten zijn in vergelijking met andere provincies aan de lage 
kant. GroenLinks vindt de voorgestelde verhoging van de opcenten geen bezwaar. Het is een 
mooi middel om de financiën van de provincie een beetje te verbeteren. We zouden een nog 
grotere verhoging dan de nu voorgestelde, gezien de recente prognoses die wij net hebben 
ontvangen, zeker niet onbespreekbaar vinden. GroenLinks geeft dus duideUjk aan waar we het 
geld vandaan kunnen halen in de begroting. Uiteraard heeft GroenLinks ook nog wel wat 
wensen. 
Om te beginnen groene banen. Uit onderzoek van Acrres en de LEI bleek dat er wel 1900 extra 
banen in Flevoland zullen komen door de uitbreiding van de windenergie. Prachtig! Die banen 
zijn vooral te vinden bij de bouw en het onderhoud van de windmolens. Daar steken dan de 200 
a 300 extra banen van de luchthaven wel erg mager tegen af. Dus ruim baan voor groene banen 
in plaats van betonnen start- en landingsbanen. Groene banen, want ook in andere toepassingen 
van schone energie zit de nodige werkgelegenheid. Zeker als we erin slagen om ons in dit 
marktsegment te profileren en bijvoorbeeld onderzoek en onderwijs te koppelen aan 
bedrijvigheid. Met groene banen kun je de gevolgen van de crisis duurzaam bestrijden. Dat er 
ook aan natuur veel werkgelegenheid en economische kansen vastzit, bUjkt uit het rapport 
Nieuwe Natuur, Nieuwe Economie. Werk in de recreatie en toerisme maar ook minder direct, in 
bijvoorbeeld de zorgsector en doordat bedrijven zich graag vestigen in een aantrekkeUjke 
omgeving. Wij steUen dus voor om onze investeringen daar op te richten in plaats van te bUjven 
trekken aan een bijna dood paard, de luchthaven. 
Dan schone energie. Half december vindt in Kopenhagen de kUmaattop plaats. Op deze top 
moeten cruciale besluiten genomen worden anders zal met terugwerkende kracht de 
besluitvorming sinds Kyoto op losse schroeven komt te staan. Ook Flevoland kan bijdragen aan 
een succesvolle top. Binnenkort zullen wij hierover met een motie komen, in deze Staten. 
Duurzame energie is gelukkig geen nieuw thema in Flevoland maar het is u allen bekend dat het 
ons als GroenLinks allemaal niet snel genoeg gaat. Wij horen eigenlijk bijna niemand meer over 
de door PS aangenomen motie om de doelsteUing van 60 procent duurzame energie in 2011 te 
reaUseren, in plaats van in 2013. Alleen de ChristenUnie weet zich dit gelukkig ook nog te 
herinneren. Zo kunnen wij onder andere in de krant lezen. Wij bUjven er toch maar weer op 
terugkomen want dat besluit hebben wij toch niet voor niets hier met elkaar genomen. Wij 
vinden het een goede zaak dat de blik verruimd wordt en wij kijken uit naar de werksessie van 5 
november, waar we zullen bespreken wat we willen en kunnen in Flevoland. We dringen er bij 
het college ernstig op aan om de uitvoering vervolgens snel en daadkrachtig aan te pakken met 
gebruikmaking van de door de Staten daarvoor bestemde middelen. 

.'-'T 



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

^ . ^ ^ 

Notulen 

Bladnummer 

13 

Dat betekent dus dat we de opbrengsten van de aandelen Nuon en Essent gaan investeren in 
zonne-energie en innovatie en dat we er dus niet tot in lengte van dagen rechtstreeks rente van 
kunnen trekken door het geld op de bank te zetten. 
Wij betreuren het nog steeds dat de Zuiderzee lijn niet is doorgegaan. We hebben nog steeds 
geen resultaten gezien van de motie aangaande hoogwaardig OV van Lelystad naar de 
Noordoostpolder. Hetzelfde geldt voor fietsbeleid en voor led-verUchting. Zaken waar wat ons 
betreft wat meer vaart achter gezet moet worden. 
Voorzitter, de ti jd is te kort om alle speerpunt en programma's langs te lopen, dus dat zal ik 
niet doen. Ik reaUseer mij wel dat daarmee zaken als Oostvaarderswold en Jeugdzorg en zo zijn 
er meer, eigenlijk te kort doe. GroenLinks heeft duideUjk aangegeven waar, onzes inziens, 
besparingen mogeUjk zijn. Ook hebben we nog wat bescheiden wensen neergelegd. De door ons 
voorgestelde besparingen zijn groter dan onze wensen. Met onze voorstellen komt er ook nog 
wat ruimte voor nieuw beleid. Het college hoeft zich wat dat betreft dus niet in de kou te 
voelen staan als het gaat om richting bepalen." 

Mevrouw Roda dient een amendement in. 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, eerst twee zinnen over de Najaarsnota. Hij is uitvoerig besproken 
in de commissie. Daar is ook weer uit gebleken dat we niet voor niets een Najaarsnota hebben. 
Het is een belangrijk instrument om te volgen waar wij staan en waar nodig nog zaken 
bijgesteld moeten worden voor het lopend jaar. De PvdA kan instemmen met de beslispunten. 
Dan onze financiële beschouwingen. De PvdA formuleerde haar algemene beschouwingen dit 
voorjaar rond het motto 'van ruimte biedend via probleemoplossend naar een complete 
provincie'. Een complete provincie vooral ook vanuit het perspectief van Flevoland en haar 
inwoners zelf. Een complete provincie waar het voor de huidige en toekomstige bewoners goed 
wonen, opgroeien, werken en recreëren is. Waar een compleet en kwaUtatief aanbod is op de 
terreinen onderwijs, zorg en cultuur. Met soepel verkeer van mensen en goederen. 
De PvdA koos daarbij voor twee hoofdlijnen. In het kader van de samenhangende ontwikkeling 
van Flevoland meer inzet op de sociale infrastructuur en nieuwe accenten in economie, energie 
en ruimteUjke kwaliteit. Nu ligt de vraag voor of de aangeboden begroting 2010 een goede 
begroting is. Is dit een begroting, die naast onze bestaande beleidskeuzes, voldoende ruimte 
biedt voor de grote strategische opdracht, die Flevoland op een aantal substantiële dossiers 
heeft? Een opdracht waarvoor juist op dit moment essentiële acties en keuzes worden gevraagd. 
In het Hoofdlijnenakkoord draait het om duideUjke speerpunten en thema's en om de omslag 
van beleid naar uitvoering. Ons doel was en is een verantwoorde ontwikkeling van Flevoland. De 
PvdA constateert op basis van de tussenbalans dat die keuzes werken. We vinden echter dat er 
nog veel meer moet gebeuren om die complete provincie mogelijk te maken. Veel meer dan wij 
nu kunnen gezien onze financiële middelen. Het ontbreekt Flevoland niet aan zelfbewustzijn of 
ambitieniveau. Wij weten dat onze provincie een belangrijke rol te vervullen heeft in de 
versterking van de Noordvleugel van de Randstad. Sterker nog, in de ruimtelijke ontwikkeling 
van heel Nederland. Wij beseffen dat wij ruimte bieden aan ontwikkeUngen die voor die 
versterking nodig zijn en waarvoor elders geen ruimte is. Flevoland vraagt er wel iets voor 
terug. Namelijk dat de invuUing van die ruimte uitgaat van een duurzame toekomst. Voor de 
PvdA is dat duurzaam in brede zin. Ecologie en energie. RuimteUjke ordening en natuur. 
Werkgelegenheid en sociale infrastructuur. Flevoland kan niet worden afgedaan als één van de 
alternatieven voor de oplossing in de ruimte. Juist omdat onze provincie de mogeUjkheid biedt 
een uitdagende invulling te geven aan die duurzame ontwikkelingen, zoals dat nergens anders 
kan. Wij zijn doordrongen van de opdracht. Maar weten wij wel voldoende om hem ook goed in 
te vullen? Kunnen we ons genoeg verdiepen in de problemen van anderen, kunnen we voldoende 
luisteren, kunnen we hen voldoende overtuigen, hebben we voldoende mogelijkheden om goede 
concepten te formuleren? Met andere woorden: slagen wij er bij deze financiële staat in om te 
doen wat we moeten doen? Het antwoord is duideUjk. Niet voldoende. Dat betekent dat de 
Rijksoverheid en de collega provincies Flevoland die positie moeten gunnen en mogeUjk moeten 
maken om het wel te doen. Dat betekent dat wij veel meer financiële armslag moeten krijgen. 
Het onlangs gepresenteerde Cebeon rapport bevestigt dat weer overduidelijk. Wij moeten voor 
het huidige takenpakket al € 25.000.000 extra krijgen. Bij de Schaalsprong nog eens € 
80.000.000 a € 90.000.000. De Schaalsprong is nodig, daar zijn wij wel van overtuigd, maar 
alleen als de voorwaarden er goed voor zijn. Er is ook groei nodig in andere delen van de 
provincie. 
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Denk aan de ontwikkeling in de regio ZwoUe. De Schaalsprong en de RAAM-brief. Het moet een 
goed samenhangend rijksaanbod worden. Een Integraal Afspraken Kader waar Almere en 
Flevoland op de langere termijn duurzaam, sociaaleconomisch en gezond zullen zijn. Daarbij is 
nodig dat er meer variatie in woonmiUeus gereaUseerd wordt. Dat de Umeerverbinding er komt. 
Dat Lelystad Airport een duurzame luchthaven wordt. Dat de werkgelegenheid fors groeit. Dat 
de voorzieningen in het onderwijs inhoudeUjk verbeteren en kwantitatief fors groeien. Het hbo 
is daarbij het eerste speerpunt. Dat de groenblauwe kwaUteit een belangrijk uitgangspunt 
blijft. Dat de positie van Almere positief doorwerkt in de hele provincie. Dat alles nu en 
blijvend betaalbaar is. Opdat Almere die complete stad wordt en aantrekkeUjk blijft en dat 
Flevoland die complete provincie wordt. Bij de algemene beschouwingen hebben wij onze 
prioriteiten benoemd. Extra middelen voor jeugdzorg. De internationale luchthaven. 
Procesgelden voor de Schaalsprong en het IAK. Versterkte inzet voor ontwikkelingen in natuur 
en milieu en het hbo onderwijs. In de perioden tussen Kadernota en nu hebben we een aantal 
financiële tegenvallers te verwerken gekregen en is er sprake van onduideUjkheden. Wat 
betreft het Provinciefonds moeten wij nog wachten op de conclusies. De inkomsten 
motorrijtuigenbelasting vallen tegen en de rente inkomsten ook. Toch is het college er in 
geslaagd ons een sluitende begroting te presenteren, waarin onze moties en prioriteiten wel 
verwerkt zijn. Kennelijk waren wij dus toch niet zo onduidelijk. Terecht heeft het coUege niet 
ingezet op grof bezuinigen. Het overheidsbeleid moet juist nu anticycUsch zijn. We zeiden het 
vorig jaar ook, juist in tijden van economische crisis moet de overheid investeren. De PvdA wil 
dat de omstandigheden stimuleren tot creativiteit. Investeringen moeten groen, duurzaam en 
houdbaar zijn. De oplossingen die gevonden zijn om de begroting sluitend te krijgen doen pijn 
maar de PvdA vindt ze vooralsnog verantwoord. Er is wel twijfel in onze fractie of de 
beperkingen in de personeelsuitbreiding kunnen samengaan met het op peil houden van het 
ambitieniveau. Wij beluisteren dat het coUege daar zelf ook zijn twijfels over heeft. Wij horen 
daar nog graag meer over van het coUege. 

Voorzitter, wij vragen nog aandacht voor een paar uitwerkingen op het begrip duurzaamheid 
zoals wij dat breed willen definiëren. Dat betekent ook dat wij o.a. de inkomsten van verkoop 
aandelen Nuon en Essent, maar ook de verwachte noodzakeUjke nieuwe inkomsten, breed, 
duurzaam willen inzetten. Dan denken wij aan duurzame energie maar ook aan duurzame 
werkgelegenheid, waarbij jongeren de bijzondere aandacht verdienen, zeker in de huidige 
economische- en kredietcrisis. De verwachting is dat de werkloosheid nog fors gaat stijgen. De 
jeugdwerkloosheid vooral. De maatregelen die de provincie daarbij inzet, zijn absoluut 
noodzakelijk en waar nodig moet een verschuiving plaatsvinden in aandacht. De duurzame 
infrastructuur zullen wij de komende ti jd nader uitwerken. Graag met u allen samen. 
Terug naar de centrale vraag: is de voorgelegde begroting een goede begroting? Gezien het 
perspectief van de huidige mogelijkheden: ja. Gezien uit het perspectief van onze opdracht en 
ambitie: nee. Wij moeten er goed van doordrongen zijn dat onze provincie al 25 jaar financieel 
op achterstand staat. Als we dat goed tot ons laten doordringen, worden we eigenUjk boos. Wij 
willen de boosheid echter omzetten in strijdbaarheid en met elkaar een heel goede lobby 
voeren. Daarvoor hebben wij met zijn allen een motie voorbereid. Dank u wel." 

cy 

De heer Bogerd: "Zo betrouwbaar als de Nederlandse bank. Jarenlang was dat een 
geruststellende gedachte, wanneer dat van iemand werd gezegd. Vandaag de dag moet je, je 
wel achter de oren krabben als je integriteit daarmee vergeleken wordt. Want in de 
achterUggende ti jd is de geloofwaardigheid van de Nederlandse bank fors gedaald. Het zijn 
ontwikkelingen die te denken geven. Wie kan je nu op zijn woord geloven? Zeker in deze 
economisch moeilijke t i jd. Het is, denk ik, niet voor niets dat de PvdA voor mij de algemene 
beschouwingen heeft gehouden, want ik heb toch waardering voor het feit dat minister Bos zijn 
rug zo gerecht heeft tijdens het achterUggende weekend. De rekening van de crisismaatregelen 
moet wel betaald worden, zo Uet hij zijn achterban weten. Dat was een eerlijke boodschap. Die 
houding verdient een compUment. Sterker nog, hij bevat een les voor ons allen. Iets van die 
open en eerUjke benadering bespeur ik ook in de stukken die wij toegezonden hebben gekregen. 
De Najaarsnota 2009 en de Programmabegroting 2010. Helder wordt daarin geschetst wat de 
situatie op dit moment is en wat wij in de toekomst kunnen verwachten. Ik denk dat het een 
compliment is voor de gedeputeerde en zijn ambtenaren dat er een goed stuk werk is 
neergezet. Overigens dat compliment verdient, denk ik, het coUege in zijn geheel met daar 
achter de ambteUjke organisatie, om in deze moeiUjke tijden een goede begroting neer te 
leggen. 
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Bergen werk worden elke keer verzet. Wij hebben daar waardering voor. Voorzitter, als we 
naar de financiële situatie kijken dan constateren wij dat het hoofdUjnen akkoord wel de naam 
'dynamiek in balans' heeft, maar door allerlei externe situaties uit balans is geraakt. 
GezamenUjk met de andere provincies moeten wij € 300.000.000 ophoesten in 2011. Als je kijkt 
naar de herverdeUng van het Provinciefonds dan verwacht je dat Flevoland er beter van zal 
worden. Wij worden er een klein beetje beter van. EindeUjk gerechtigheid. Maar tegeUjkertijd 
heeft het Cebeon rapport over de financiële positie van Flevoland, met en zonder Schaalsprong, 
aangetoond dat we de komende 20 jaar te weinig krijgen. Onvoldoende. Ook de notitie op het 
bureaublad geeft aan dat wat de inkomsten kant betreft, wij niet veel hoeven te verwachten uit 
de opcenten van de motorrijtuigenbelasting. Er moeten dus maatregelen getroffen worden. De 
SGP waardeert het dat het college op 7 oktober 2009 een notitie heeft laten verschijnen waarin 
signalen worden afgegeven over hoe wij met elkaar de ondernemers in onze provincie, daar 
waar mogeUjk, maximaal zouden kunnen helpen om deze moeiUjke ti jd door te komen. 
Uiteraard met behoud van ieders rol en verantwoordeUjkheid en beseffend dat de inbreng van 
de provincie maar beperkt is. Toch doen wij dat als provincie. 

Dan kom ik op de bestuurlijke organisatie. De provincies moeten de bereidheid hebben om te 
veranderen. 'Doe niet alles, en doe niet allemaal hetzelfde', zei premier Balkenende op het 
laatste IPO jaarcongres. Gelukkig is hij geen voorstander van het opdoeken van de provincie. 
'Provincies, doe waar je goed in bent', voegde hij de provinciebestuurders toe. Dat is een 
verstandige opmerking. Het moet toch iedereen duideUjk zijn dat de provincies een 
maatschappelijke en culturele worteling hebben. Uit de geschiedenis van het openbaar bestuur 
blijkt dat de provincies als bestuurslaag weUswaar wisselend van betekenis zijn geweest maar 
wel een vaste en onmisbare grootheid zijn in het Nederlandse staatsbestel. Alle pogingen om de 
provincie als vorm van openbaar bestuur op te ruimen of om te vormen, zijn mislukt. Dat alleen 
al moet reden zijn om nu eens te stoppen met de structuurdiscussie. Het is zinvoller om aan de 
departementale bemoeizucht meer aandacht te besteden. Binnen het IPO is de werkgroep 
BestuurUjke Herinrichting in het leven geroepen. Op zich niets mis mee. Maar dan is het wel van 
belang dat ook Provinciale Staten bij de discussie over de bestuurlijke herinrichting worden 
betrokken. Dat kan alleen door Provinciale Staten, voordat het IPO een standpunt inneemt, te 
horen en te raadplegen. Over de manier waarop kan gesproken worden. Ik dien daartoe in ieder 
geval een motie in namens GroenLinks, WD en SP. Ook anderen hebben te kennen gegeven het 
raadplegen van PS duideUjk te zien. 

Voorzitter, de ontwikkeUng van Almere en Lelystad vraagt de komende t i jd, mede in het 
verlengde van de toekomst van de Randstad, alle aandacht. Met de Noordvleugelbrief en het 
programma Randstad Urgent heeft het Rijk gekozen. De vraag is nu of het Rijk haar beloftes kan 
inlossen. De ti jd van onderzoek is voorbij. Nog meer studeren, nog meer rapporten, nog meer 
papier valt simpelweg niet meer uit te leggen. Thans is het wachten op het Rijksbesluit 
Amsterdam, Almere, Markermeer. Kunnen de goede voornemens vertaald worden in concrete 
daden? 
Ik wil het toch even noemen. De banengroei. Een toename van het aantal banen met 1% in 
Flevoland, recentelijk bijgesteld naar 0%. Dat heb je als je een actuele economische barometer 
hebt. Maar de positieve ontwikkeUng hieruit is duideUjk aanwezig. Wij zien dat het 
startersbeleid vruchten heeft afgeworpen. Gedeputeerde Greiner heeft het gehad over 25.000 
banen, die gehaald moeten worden. Het staat ook in het Hoofdlijnenakkoord. De teller staat 
thans op 11.000. Ik hoop dat de gedeputeerde de komende ti jd de tel niet kwijtraakt, maar bij 
zijn tellen bUjft. 
Waardering is er bij de SGP voor de grote inzet van de gedeputeerde voor wat ik maar kortweg 
noem: het jeugdoffensief. Terugdringing van de wachtlijsten in de jeugdzorg, 
opvoedingsondersteuning en al wat dies meer zij. Er zal de komende ti jd stevig blijven 
geïnvesteerd in kwetsbare jongeren, die zorg en ondersteuning nodig hebben, in gezinnen 
waarvan deze jongeren deel uitmaken. Een goede zaak. Het gaat om het rendement. En dat 
rendement wil de SGP niet zien in geld, maar in een verbetering van het welzijn van de 
jongeren, in de zin van psychisch, geestelijk en UchameUjk welbevinden. Dat laat zich niet in 
euro's vertalen. 

rJ}—^ Schone brandstof. Bij de start van de groene Karavaan in Lelystad rolde gedeputeerde BUek een 
rode loper uit voor ongeveer 20 voertuigen die op aardgas, biobrandstof en elektriciteit reden. 
Ter gelegenheid daarvan sprak zij de historische woorden uit:'minister Bos heeft het over een 
sterker, schoner, slimmer, solidair en solide Nederland. Prima. 
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Ik pleit, zo liet onze gedeputeerde weten, voor een zesde S die van switch, een overstap van 
fossiele naar schone brandstoffen.' Een goede instelUng. Goed begrepen wat in de Voorjaars 
Beschouwingen naar voren is gebracht. Ik hoop ook dat het college straks, bij de concessie voor 
het openbaar vervoer, goed kijkt of ook de bussen goed, schoon, stil en zuinig zijn. 
Ik ga afronden. Voorzitter, wij hebben geïnformeerd of de stimuleringsregeling 'Flevoland rijdt 
schoon', bekend is bij de burger. € 1500 subsidie kan worden verkregen bij de aanschaf van een 
nieuwe auto op aardgas. € 500 subsidie bij de aanschaf van een nieuwe auto op bio-ethanol. Het 
bUjkt dat de pot nog goed gevuld is. Wij willen een motie indienen om meer bekendheid aan 
deze regeUng te geven en GS uitnodigen om te kijken of nieuwe auto's die elektrisch rijden ook 
onder deze regeling kunnen worden gebracht. 
Voorzitter, ik heb hier altijd de ruimte gehad om ook het SGP geluid naar voren te mogen en 
kunnen brengen. Dat heb ik altijd bijzonder gewaardeerd. Ik wil u dan ook van harte toewensen 
dat Gods zegen op uw arbeid mag rusten en dat wij met zijn allen een goed jaar tegemoet 
gaan. Ik dank u." 

De heer Bogerd dient twee moties in. 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Bij deze gelegenheid wil ik mevrouw Boode van harte 
feliciteren. Het CDA natuurUjk ook. Ik wens u beiden nog vele jaren toe. 
Voorzitter, tijdens de Algemene Beschouwingen in het voorjaar kwam ik aan het eind in 
tijdnood, door de muskusrat. Ik wil graag doorgaan bij het onderwerp waar ik toen gebleven 
was, nameUjk de diverse crisissen waardoor de mensheid getroffen wordt. 
Wij moeten ons goed reaUseren dat de financiële crisis maar één van de crisissen is die de 
wereld op dit moment teisteren. En in een aantal opzichten ook niet de ergste. Van een 
beurscrisis weten we tenminste één ding zeker: het houdt een keer op, er wordt een keer een 
bodem geraakt en daarna gaat het weer omhoog. Voor de kUmaatcrisis en de 
wereldvoedselcrisis is dat helaas niet het geval. Daar geldt, hoe langer het duurt, hoe erger het 
wordt. En ook het verschil in daadkracht en actiebereidheid is schrijnend voor wie vergelijkt 
hoe de internationale gemeenschap is opgetreden toen de beurscrisis begon en hoelang het 
duurt voordat wij met elkaar een vuist weten te maken in het kader van de kUmaat- en de 
wereldvoedselcrisis. 
De voorgaande tekst hebben wij niet zelf geschreven. Dit zijn woorden die minister Bos onlangs 
heeft uitgesproken op Prinsjesdag bij de aanbieding van de miljoenennota. 
Wij willen in goed gezelschap blijven. In de Volkskrant stond afgelopen zaterdag op de 
voorpagina een artikel met de kop:'vlees eten leidt tot een ramp.' Zij citeerden uit een 
rapport: 'Growing within Limits' van het Planbureau voor de Leefomgeving. Het was opgesteld 
in opdracht van minister Cramer. Het Planbureau heeft berekend dat de vleesconsumptie een 
groot beslag legt op de wereldwijde landbouwgronden. Ongeveer 80 procent daarvan wordt 
gebruikt om slechts 15 procent van de calorieën in ons voedsel produceren. De wereldbevolking 
moet minder vlees gaan eten, omdat het anders leidt tot honger, verUes aan biodiversiteit en 
kUmaatverandering. Het Planbureau waarschuwt dat zonder verandering in huidige trends, de 
gemiddelde temperatuur op aarde in het jaar 2100 circa 4°C hoger zal zijn en dat de mondiale 
biodiversiteit met een extra 15 procent afgenomen zal zijn. 
Voorzitter, ik zou mijn hele spreektijd kunnen vullen met het citeren uit de Volkskrant van 
zaterdag en het supplement erbij, dat ons voorbereid op de KUmaattop in Kopenhagen. Ik zou 
dan voor groot deel de teksten herhalen die ik uitgesproken heb in eerdere Algemene 
Beschouwingen de afgelopen jaren, onder andere over de mogeUjkheid van het beperken van 
klimaatproblemen door minder vlees eten, te stimuleren. Recent is door onderzoekers van de 
Wereldbank aangetoond dat vleesconsumptie niet voor 18 procent verantwoordelijk is voor de 
uitstoot van broeikasgassen, zoals we eerder beweerd hebben op basis van cijfers van de 
wereldvoedselorganisatie FAO, maar nu bUjkt dat zelfs 51 procent te zijn! 
Alle klimaatproblemen zouden opgelost kunnen worden als iedereen minder vlees zou gaan 
eten. Maar dat vereist een wereldwijde campagne van bewustwording en dat gaat niet van 
vandaag op morgen. Een belangrijk initiatief is nu de uit Engeland afkomstige Meet free 
Monday, van ex Beatle Paul McCartney. Tijdens de Financiële Beschouwingen van 8 november 
2007, twee jaar geleden, is hier Statenbreed een motie aangenomen om met de partners te 
overleggen of er draagvlak is om flevolandbespaart.nl uit te breiden met informatie over andere 
manieren om kUmaatverandering tegen te gaan. Helaas bUjkt er nog niets mee gebeurd te zijn. 

,.-:;>' 

http://flevolandbespaart.nl
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De site is nog onveranderd. Wij nemen aan dat dit nog steeds op de agenda van GS staat en we 
willen vragen om ook dit initiatief van Paul McCartney bekend te maken via deze website. Wij 
hebben het hier al vaak gezegd: met allemaal één dag per week geen vlees eten halen we alle 
klimaatdoelsteUingen van Nederland. We spraken al over goed gezelschap waar we in verkeren. 
Hier komt nog meer. Aanstaande zaterdag wordt op het partijcongres van het CDA een resolutie 
van het CDA Duurzaamheidberaad in stemming gebracht, om te komen tot: nog een dag extra 
zonder vlees. Niet alleen het CDA Duurzaamheidberaad wil minder vleesconsumptie, maar ook 
volgens Pieter van Geel is vlees het meest miUeubelastende onderdeel van ons voedselpakket. 
Het kUmaat en het zuinig omgaan met de aarde gaat ons allen aan en in het bijzonder onze 
kinderen die op een niet al te lange termijn in moeiUjkheden zullen komen door ons huidig 
handelen. Ons overdreven consumeergedrag leidt niet alleen tot een ingrijpende 
kUmaatverandering maar ook tot ontbossing van onze oerwouden, de longen van de aarde, in 
bijvoorbeeld BraziUë. Een land waar voldoende ruimte is om eiwitten te verbouwen om de 
mensen ter plekke van de honger te verhelpen, maar waar de westerse landen uitermate 
grootschalig veevoer verbouwen. Die grote hoeveelheden eiwitten worden omgezet in veel 
kleinere hoeveelheden eiwitten, in de vorm van vlees. Niet alleen oneerUjk maar ook 
onpraktisch dus. Waar men nog ongevoeliger voor Ujkt te zijn, is het dierenleed dat gepaard 
gaat met grootschaUge veehouderij. Dieren als varkens, koeien en schapen zijn voor ons veel 
minder aaibaar dan de hond of kat en zitten opgesloten in grote veefabrieken waardoor wij 
vergeten dat ook zij wezens zijn met gevoel en emoties welke net als wij in staat zijn om pijn 
en angst te ervaren. Ze zijn omgevormd tot producten. Opgesloten in krappe hokken, de 
mogelijkheid ontnomen tot het vertonen van natuurlijk gedrag en volgespoten met 
groeihormonen dienen zij de mens omdat deze graag een lapje vlees op zijn bord wil. Zolang 
het nog niet gelukt is om de vleesconsumptie te verminderen, moeten we ook de uitstoot van 
broeikasgassen voor energie en door verkeer zoveel mogeUjk beperken. Wat dat betreft lopen 
we in Flevoland voorop. Wij zijn kampioen windenergie. Volgens het cijfer van april 2009 
produceren onze windmolens, minus transport, al 56 procent van de energie op een duurzame 
manier. In het voorjaar is hier Statenbreed een motie aangenomen om ook fors te gaan inzetten 
op zonne-energie. We kijken uit naar de presentaties hierover volgende week. 
Wij zijn bUj verrast in de Najaarsnota en de Programmabegroting te lezen over een provinciaal 
Duurzaam Energie en Ontwikkelingsbedrijf, waarnaar een haalbaarheidsstudie en businessplan 
wordt opgesteld. De informatie die tot nu toe hierover verspreid is, is schaars, in feite nog maar 
twee zinnen, maar we kijken met belangsteUing uit naar verdere informatie hierover. Tot nu 
toe hebben we ons als provincie vooral beziggehouden met de productie van duurzame energie 
en het verminderen van energiegebruik. Door nieuwe ontwikkeUngen is het van belang sterker 
in te zetten op de afnamekant. Tot 2020 zal de productiecapaciteit van elektriciteit in 
Nederland met 70 procent toenemen door de bouw van nieuwe kolen- en gascentrales. Het 
verbruik zal maar 20 procent stijgen. Het is belangrijk dat het verbruik van duurzame energie 
niet te Ujden krijgt onder deze grote overcapaciteit die mogeUjke prijsdaUngen tot gevolg zal 
hebben. Na een melkplas, boterberg en mestoverschot wordt Nederland binnenkort ook 
opgezadeld met een enorm stroomoverschot. Het is natuurUjk niet de bedoeling om gebruikers 
van duurzame energie te stimuleren om meer energie te gebruiken maar wel om niet duurzaam 
energiegebruik zoveel mogelijk om te zetten naar duurzaam. Sommige gemeentes zijn daar al 
volop mee bezig. De provincie zou dat zo veel mogeUjk moeten stimuleren. 
Wij willen nog even doorgaan over windenergie. Vooral over het geplande windpark bij Urk. In 
de concept MER en de bijbehorende stukken hebben we gelezen dat voor dit park is uitgerekend 

,.,,_., dat het aantal slachtoffers bij vogels rond de 4.000 per jaar zal zijn en bij vleermuizen tot 800 

;, . . „ , per jaar. Flevoland heeft 8 soorten vleermuizen welke volgens de wet beschermd zijn. De 
_5 vleermuizen in en rond de Noordoostpolder worden als een belangrijk deel beschouwd van de 

y ^ Europese populaties. Voor een aanzienlijk deel van de vleermuizen zullen de windmolens 
onvoordelig uitpakken. Voor een deel is dat de consequentie van windenergie en in dit geval van 
het grote aantal turbines, voor een ander deel wordt het hoge aantal ook veroorzaakt door de 

'^^^^ gekozen locatie; op de grens van water en land, wat gevolgen heeft voor de trek en het aantal 
' ° ^ ^ slachtoffers daarbij. We zijn geschrokken van deze aantaUen en vinden ze veel te hoog. Bij de 

^^^jHÜ.f / i j i ' ^^^i^ 

keuze voor locaties van windparken is het belangrijk om in een vroeg stadium na te gaan wat de 
^jj ;^ effecten zullen zijn voor mens en dier. Hier bUjkt nu pas, te laat in het proces dat het, wat 
^ ^ betreft aanvaringen met vogels en vleermuizen, geen geschikte locatie is. Wij begrijpen dat 

veranderen van de locatie vanuit de provincie nu veel te moeiUjk is, zeker nu het een 
~ ^ Rijksprojectenprocedure is geworden. 
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Het stilleggen van het park gedurende een aantal weken in het voorjaar en de herfst zou een 
oplossing kunnen zijn om het aantal doden te beperken. Ondanks dat zijn wij natuurlijk 
voorstander van deze manier van energieopwekking maar we spreken dit probleem toch graag 
uit omdat er met zoveel slachtoffers eigenUjk niet meer gesproken kan worden van 
duurzaamheid. Om tot daadwerkeUjke duurzaamheid van windmolens te komen moet er bij 
plaatsing in eerste instantie gelet worden op vogel- en vleermuistrek en op voorzieningen om 
deze dieren te weren c.q. af te schrikken. Om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van ons 
energieverbruik. De locatie bij Urk roept ook veel weerstand op bij de inwoners en wij voelen 
daarvoor sympathie. 
Bij de Algemene Beschouwingen in het voorjaar is een motie aangenomen waarin het coUege 
gevraagd werd te onderzoeken hoe biologische landbouw en veehouderij in Flevoland verder 
kan worden gestimuleerd. We zijn bUj dat hierover al overleg is geweest met de Stichting 
Biologische Landbouw Flevoland. Het verbaast ons wel dat verwacht wordt dat aan het 
uitvoeren van de motie helemaal geen kosten verbonden zijn. Naast kampioen windenergie, 
moet Flevoland ook kampioen biologische landbouw zijn. Volgens deze week gepubliceerde 
cijfers van het Landbouw Economisch Instituut neemt wereldwijd de oppervlakte biologische 
landbouwgrond continu toe met ongeveer 10 procent per jaar. Ook de consumptie van 
biologische producten neemt jaarUjks toe met 10 procent. We verwachten dat die groei 
doorzet. Flevoland kan hiervan profiteren. Minister Verburg heeft een paar weken geleden op 
Kamervragen geantwoord dat bijna alle gangbare melk, kaas, boter en vlees afkomstig is van 
vee dat gevoed is met genetisch gemanipuleerd voer, zonder dat daar iets van op de verpakking 
vermeld staat. Dus wie geen producten op basis van genetisch gemanipuleerd voer wil eten, is 
aangewezen op biologische producten. Flevoland zou die producten kunnen leveren. 
Helaas groeit in Flevoland ook de intensieve veehouderij en de meerderheid van deze Staten wil 
bUjkbaar dat die bUjft groeien ondanks de bijdrage aan kUmaatverandering, dierenleed en 
vervuiUng. De in de motie uitgesproken steun aan het stimuleren van biologische landbouw en 
veeteelt staat hier haaks op. De lobby van LTO vraagt om grotere percelen voor intensieve 
veehouderij dan GS wilden en de meerderheid in dit huis wilde toestaan. Tegen de wil van de 
gemeenten, tegen de wil van het coUege. Wij hebben de weloverwogen inbreng van het college 
in het debat hierover, in de commissie, gewaardeerd. Helaas heeft het niet mogen baten. Het 
gevolg is dat de veestapel groeit, de uitstoot van broeikasgassen toeneemt en de ambities om 
een duurzame provincie te worden falen. C02 uitstoot besparen door meer duurzame energie 
heeft geen zin als we tegelijkertijd de uitstoot van methaan, wat een veel schadeUjker 
broeikasgas is, laten toenemen door uitbreiding van de veehouderij. 
Voorzitter, tot slot. Dit waren onze gedachten naar aanleiding van de Najaarsnota en de 
Programmabegroting. Gevraagd was om de agendapunten 7, 8 en 9 te behandelen. Wij kunnen 
instemmen met de gedane voorsteUen, nadat rekening is gehouden met de ingebrachte moties 
en amendementen. Dank u wel." 

De voorzitter: "HarteUjk dank. De griffier vertelt mij dat nog niet alle aangekondigde moties 
binnen zijn. Ik verzoek u dat alsnog te doen. Anders kunnen wij ze niet in behandeUng nemen. 
Verder deel ik u mee dat de vergadering voor 5 minuten wordt geschorst." 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, in het programma is aangeven dat moties ook in tweede termijn 
zouden kunnen worden ingediend. Onze gezamenUjke motie is nog niet door iedereen 
ondertekend." 

De voorzitter: "Op zich kan dat maar we hadden begrepen dat u net bedoelde de motie aan te 
bieden." 

Mevrouw Boode: "Nee, ik heb gezegd dat we de motie hadden voorbereid." 

De voorzitter: "Ik ga er geen strijd met u over voeren, al was het maar omdat u jarig bent. 
Desalniettemin schors ik de vergadering voor 5 minuten. Ik hoop u om 14:50 uur weer hier aan 
tafel te ontmoeten." 

Schorsing. 
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De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. We zijn al ruim over de afgesproken ti jd heen dus ik 
denk dat we moeten beginnen. Ik geef het woord aan gedeputeerde Dijksma." 

De leden van de PvdA -fractie zijn nog niet aanwezig. 

Gedeputeerde Diiksma: "Dank u wel, voorzitter. Hiermee heb ik alle vragen van de PvdA fractie 
beantwoordt! Het jaar 2010 wordt net als elk komend jaar weer een belangrijk jaar. Misschien 
wel het belangrijkste jaar. NatuurUjk zal er over de herstructurering van taken worden 
gesproken. Dat is erg belangrijk. Ik verwacht niet dat er op dit punt direct besluiten genomen 
zullen worden. Er zal zeker geen structuurdiscussie plaatsvinden. Toch bestaat de noodzaak om 
maatregelen te treffen aan onze zijde. Zodat Flevoland ermee aan de slag kan en wij meer 
financiële middelen krijgen. Voorzitter, de SP geeft aan dat wij vaker 'aanjager' moeten zijn. Ik 
heb van hen geen voorsteUen gekregen waarmee wij dat zouden kunnen doen. Ik ben erg 
benieuwd naar datgene wat zij voor ogen hebben. De ChristenUnie, het CDA en andere partijen 
hebben gezegd dat de begroting duideUjk en informatief is. HarteUjk dank daarvoor! Het 
college en het ambtelijk apparaat zijn u daarvoor dankbaar. Mijnheer Schutte, ik wil één punt 
duideUjk maken. Er Ugt een begroting van het college, die straks, als de Staten ermee akkoord 
gaan, van u is. Van u als Staten. Dan kunnen we niet zeggen dat daar compromissen inzitten 
tussen GS leden. Het is namelijk echt een stuk van het college." 

De heer Schutte: "Als de gedeputeerde goed geluisterd had, heb ik die opmerking gemaakt waar 
het ging over de Najaarsnota en vooruitlopend op het vaststellen van het rekeningsaldo." 

Gedeputeerde Diiksma: "Ik hoop dat u straks met de Najaarsnota kunt instemmen. Dan wordt 
dat ook een stuk van ons allen. Voorzitter, de stelpost bezuinigingen. Ik ben het met u eens. 
Het is natuurUjk geen mooie oplossing om daarvoor te kiezen. Wij vonden echter dat het nu niet 
het moment is om nog een extra zetje aan de crisis te geven door nu al de bezuinigingen, waar 
nu nog geen noodzaak toe bestaat, in te voeren. Dat is een belangrijk punt. Dat is voor ons de 
reden dat wij op dit punt heel duideUjk hebben gesteld: wij komen met de stelpost 
bezuinigingen en wij zien ook mogeUjkheden om aan de bezuinigingen vorm te geven. Dan wil ik 
ingaan op het punt van het CDA over de rentetoevoeging op de Nuon gelden. Zij vragen: ga dat 
in het komend jaar ten laste doen van 'onvoorzien'. Dat is de strekking van de motie die u 
indient. Daarmee wordt de post 'onvoorzien' lager." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het is een amendement." 

Gedeputeerde Diiksma: "Het is een amendement dat u indient. Daarmee wordt de post 
'onvoorzien' lager. Dat spreekt voor zich. TegeUjkertijd betekent het ook dat er voor nieuw 
beleid, waar 'onvoorzien' voor bedoeld is, minder geld is." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, we hebben nog een amendement ingediend. Daarmee komt er 
voor 2010 € 200.000 bij. Als je er € 70.000 afhaalt en er € 200.000 bij doet, heb je in ieder 
geval € 130.000 meer." 

Gedeputeerde Dijksma: "Op dat amendement zal collega Bliek zo nog terugkomen, daar waar 
het om uw bezuinigingen gaat. Ik denk dat het goed is om straks, als wij het over de jaren na 
2010 hebben, ook de stelpost 'ombuigingen' daarbij betrekken. Omdat we liever niet ten laste 
van de post 'onvoorzien' willen spreken. Wij willen Uever de post 'ombuigingen' daarbij 
betrekken. Voorzitter, het Cebeon rapport. De heer Schutte sprak er over. De voorzitter zal er 
straks ook nog het een en ander over zeggen. Ik vond het wel heel symbolisch, mijnheer 
Schutte: u had het over het Cebeon rapport en het Ucht ging aan. Als dat een positief omen is, 
dan heb ik er zeer veel vertrouwen in, hoe wij in de toekomst zullen varen met dat rapport. Er 
zal echter nog heel wat moeten gebeuren in de lobby die wij met zijn allen zullen moeten gaan 
voeren op dit gebied. Dan wat betreft de financiën. Richting GroenLinks. De Staten hebben 
natuurlijk de leiding over de keuzes die gemaakt worden. U bepaalt wat de keuzes zijn. U weet 
echter ook dat het moet passen binnen het budget. Mijn opmerking was erop gebaseerd dat er 
op dat moment zoveel moties lagen, dat het niet paste binnen het budget. Wij hebben daarom 
een keuze gemaakt en hebben geprobeerd een aantal combinaties te maken, die u terugziet in 
deze begroting. 
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Wij maken als GS de voorsteUen. We hebben meerdere doelstellingen proberen te bereiken door 
in deze begroting een aantal zaken te combineren. Ik ga ervan uit dat u daarmee kunt 
instemmen. U kunt ze ook amenderen. In ieder geval heb ik waardering voor het feit dat u met 
een aantal alternatieven kwam en zich niet alleen beperkte tot wensen, maar duidelijk aangaf 
waar u mogelijkheden ziet om er ruimte voor te maken. Dan kom ik op Infra. Voorzitter, er 
werd door de SP over de N23 gesproken. De N23 is lastig. Vanuit het ministerie, de minister, is 
de ondersteuning zeer beperkt. Ik moet steUen dat het heel erg moeilijk is voor ons, om in de 
huidige ti jd waar eerder over minder wordt gesproken dan over meer, de N23 voUedig op de 
agenda te krijgen. Wij de pakken ons deel op. We hebben net de start meegemaakt ten aanzien 
van het stuk Lelystad-Dronten. Wij investeren ook op de Markerwaarddijk. Wij hadden liever 
gezien dat daar twee keer twee banen waren gekomen. Dat is echter niet mogelijk. Wij gaan 
daar investeren in rijbaan scheiding. AUe andere zaken zoals Roggebot, waarvan wij vinden dat 
het een noodzaak is, laat staan de baai van Van Eesteren, zijn op dit moment financieel zo 
omvangrijk, dat ik denk dat ze niet op heel korte termijn zullen kunnen worden gerealiseerd. Ik 
denk dat wij zelfs als het om de infrastructuur gaat, onze lobby moeten richten op het feit dat 
de genomen besluiten door het Rijk ook daadwerkeUjk worden nagekomen. Wij zien op het 
moment een terugtreden. Ik wil ervoor waarschuwen dat wij moeten uitkijken dat wij straks 
niet met nieuwe wensen komen op dit gebied terwijl bestaande wensen niet gereaUseerd 
worden. Dat is een waarschuwing die ik aan de lobby wil meegeven. Voorzitter, op het 
fietsbeleid zal op 5 november ingegaan worden. Er komt een mooie notitie over. Wat betreft de 
infrastructuur heb ik verder nog de vraag hoe het staat met de bestedingen uit het Infrafonds. 
Ik moet zeggen dat de bestedingen binnenkort naar voren zullen komen. We komen met de 
VoUenhovenbrug, de Gooiseweg en mogeUjk de Houtribdijk. U bent het echter toch wel met mij 
eens, dat we eerst een kleine reserve moeten hebben en dan pas tot besteding kunnen 
overgaan. Dat we niet moeten gaan aanbesteden voor we het geld hebben." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, kan het college toezeggen wanneer daar een overzicht van 
komt? Want in de stukken met betrekking tot bijvoorbeeld PMIT staan allerlei zaken genoemd. 
Waarom komt er in de commissie niet een stuk waarin staat welke onderwerpen komen en 
wanneer zij aan de orde zijn?" 

Gedeputeerde Diiksma: "U vraagt daar nu om?" 

De heer Van Wieren: "Ja." 

Gedeputeerde Diiksma: "Ik kan toezeggen dat wij met een samenvatting komen. Op zich is dat 
niet meer dan wij in de stukken hebben staan. Ik kan in februari in de commissie een 
samenvatting geven van hoe wij ons voorstellen de middelen uit het Infrafonds te besteden." 

De heer Van Wieren: "Mooi! Dank u wel." 

De voorzitter: "We hebben het dan over 2010." 

" ÏZ ^^^CS^ 

- - y 

Gedeputeerde Diiksma: "Voorzitter, dan moeten wij het nog hebben over vUegveld Lelystad. 
Het standpunt van GroenLinks is ons bekend. Ik moet zeggen dat ik daar nog steeds een andere 
mening over heb. Het aanwijzingsbesluit werd door veel mensen gezien als iets dat niet 
gerealiseerd zou worden. Uiteindelijk heeft de minister ermee ingestemd. Hij heeft getekend. 
Hij heeft de aanwijzing aan het vUegveld gegeven. Dat betekent niet automatisch dat er 
geïnvesteerd wordt door Schiphol. Wij zitten in een markt waarin Schiphol op dit moment, dat 
kan ik u wel zeggen met vele investeringen in vaste activa, met hele zware lasten zit. Er zal op 
dit moment dus niet in dit soort zaken worden geïnvesteerd. Maar wij moeten ook voor ogen 
houden dat de markt duidelijk aan het veranderen is. Regionale vUegvelden spelen een 
belangrijke rol in het intra Europese vUegverkeer. Dat gebeurt met vUegtuigen die vaak in 
redeUjk nieuwe staat zijn en daardoor weinig milieubelastend zijn. Op vliegveld Lelystad zal 
straks luchtverkeersleiding zijn. Er is mij toegezegd door de luchthaven dat zij het Instrument 
Landing System gaan 'aanzetten'. Wij zijn bezig met OMALA. Het zijn positieve besprekingen. 
Wij zijn ook bezig met de opleidingen van het HoUand Aviation House. Ik denk dat er een aantal 
ontwikkelingen zijn, die voor ons als Flevoland, toch iets neerzetten dat een markering is en 
waar verder op voortgebouwd kan worden." 



^ ^4^ 

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

fi' t 

Bladnummer 

21 

De heer Meijer: "Voorzitter, mag ik nog even een opmerking maken. Volgens ons is het zo dat de 
voorUggende aanwijzing - vanuit de luchthaven gezien een halfbakken aanwijzing- er moest 
komen bij vonnis van de Raad van State. Daardoor Ugt deze aanwijzing nu op tafel. De Raad van 
State heeft bepaald dat de aanwijzing er moest komen." 

Gedeputeerde Diiksma: "Voorzitter, ik wil de heer Meijer wat dit betreft tegenspreken. Er is 
geen sprake van een halve aanwijzing. Er is sprake van een aanwijzing in twee stappen waarbij 
nu al de tweede stap geaccordeerd is voor 'alsdan'. Dus voor het moment dat de Schiphol-groep 
het besluit neemt om te investeren in baanverienging, heeft de minister nu al toestemming 
gegeven. Wat dat betreft wil ik heel duidelijk steUen dat wij vinden dat daar een hele 
belangrijke stap gezet is. Ten aanzien van elk besluit dat door het Openbaar bestuur wordt 
genomen, zijn er natuurlijk de normale beroepsmogelijkheden. Het is natuurUjk altijd de vraag 
of mensen beroep gaan aantekenen. In dit geval heb ik daar niet al te veel twijfels over. Ik vind 
het wel belangrijk om te markeren dat hier gewoon van een volwaardig besluit sprake is, dat 
eventueel op een bepaald moment door de Raad van State wordt beoordeeld. Ik heb er alle 
vertrouwen in dat de Raad van State zal oordelen dat dit besluit zorgvuldig genomen is. 
Voorzitter, dan nog één punt. Kunst en cultuur. Daar is niet zo gek veel over gezegd. Ik denk 
dat u tevreden bent over het bibUotheekbeleid. Wij zullen daar dan ook op deze wijze mee 
verdergaan. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Misschien heeft de opening daar wel iets aan bijgedragen. Het 
woord is aan gedeputeerde Greiner." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u, voorzitter. Het is goed te vernemen dat de Staten, over het 
algemeen, positief zijn over de verschillende initiatieven die de arbeidsmarkt betreffen. Het 
scholingsoffensief, versterking van het beroepsonderwijs en de aanpak van de starters. De VVD 
heeft gelijk als zij zegt: het startersbeleid moet niet uitmonden in een toevloed van 
onvoldoende gekwaUficeerde starters. U herinnert zich dat een onderdeel van uw motie ook was 
om een starters volgsysteem in te steUen, waarin wij goed kunnen monitoren hoe het met de 
starters gaat en wat eventueel nog aan hun kwaUficaties toegevoegd zou moeten worden. Het is 
een belangrijk aandachtspunt. De PvdA wijst op het belang van werkgelegenheid voor jongeren. 
Juist in deze t i jd. Het zou eventueel wenseUjk/nodig zijn om te schuiven met budgetten. Ik ben 
het zeer eens met de opmerking. Ik kan wel zeggen dat het convenant 'voortijdige 
schoolverlaters', het plan van aanpak 'jeugdwerkloosheid' en de uitvoering van de stagenota, 
waarvoor Flevoland van het Rijk een bedrag van € 1.800.000 miljoen gekregen heeft, op dit 
moment op schema liggen. Het vergt zeker intensief monitoren. De PvdD verbaast zich erover 
dat aan de uitvoering van de motie over de biologische landbouw, geen kosten zijn gekoppeld. 
Ik wijs erop dat er in het pMJP wel ruimte voor is. Tenslotte de stand van zaken hoger 
onderwijs. Als het gaat om hoger onderwijs hebben wij te maken met dagkoersen. De lobby is 
buitengewoon intensief. Er zijn elke week wel 3 a 4 lobby momenten. Er wordt zeer doordacht 
op iedere kans ingezet. We verwachten in de RAAM-brief of in de onderwijsbegroting een 
uitspraak. Ik praat over dagkoersen. Als u vraagt hoe vandaag de dagkoers kleurt dan zeg ik: 
schemerig groen. Zo moet ik het ongeveer aanduiden. We moeten volhouden tot het moment 
van de RAAM-brief of de onderwijsbegroting. Dank u wel." 

Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, dank u wel. Om maar eens achteraan te beginnen, begin ik bij 
... , , de heer Bogerd, de SGP. Dank voor uw waarderende woorden over het 'jeugdoffensief'. U deed 
f,,.-., ook nog een oproep. Vooral aan u zelf. Omdat u ook als Provinciale Staten betrokken wil zijn bij 
.,, de discussie over het Middenbestuur en uw positie daarin. Dat kan het college alleen maar 

Ci-J toejuichen. Ik heb het ook even met de griffier overlegd en ik denk dat u bij haar terecht kunt, 
• » want het lijkt niet helemaal op onze weg te Uggen om juist uw positie daarin te behartigen. Het 

'^'•^" lijkt mij dat u dat vooral zelf zou moeten doen. Daar waar nodig, willen wij u uiteraard 
'̂ ^^•'l ondersteunen. Het lijkt mij goed dat u het via de griffie en de algemene vergadering extra 

entameert. Waar gewenst zal ik het in het IPO bestuur, namens het college, van harte 
ondersteunen. Het Ujkt mij goed dat u er uw eigen weg in kiest. Dan het 'jeugdoffensief'. Ik 
weet niet helemaal precies hoe ik de woorden van de heer Schutte moet uitleggen. Ik vertel u 
nogmaals - we hebben het er in elke commissie Samenleving over - dat het coUege en 
ondergetekende zeer actief zijn om zowel inhoudelijk als qua budget voor jeugdzorg, het zo 
goed mogelijk met elkaar te regelen. 
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Daarbij stemde de miljoenennota ons niet vrolijk. Dat is u allemaal gewaar geworden. Gisteren 
heb ik nog intensief overleg gevoerd, namens het IPO, met minister Rouvoet. Daar kan ik u 
helaas nog geen mededeUngen over doen. Wij maken wel voortgang. Het was de minister er 
veel aan gelegen om volgende week, bij de begrotingsbehandeling van Jeugd en Gezin, een 
akkoord te hebben maar dat hebben we nog niet. Dat heeft alles te maken met het feit dat, wat 
ons betreft, we inhoudeUjk wel een aantal afspraken met de minister willen maken maar dat 
wi j , zeker als het om het budget het gaat, daar niet positief over zijn. Het betekent dat je wel 
inhoudeUjk afspraken met elkaar kunt maken. Wij koersen weUicht af op een tweejarige 
afspraak. De financiële situatie van het Kabinet kennende, moeten wij met elkaar toch tot een 
goed raamwerk van afspraken komen. Het betekent dat wij er weUicht volgende week in de 
commissie, of zo snel mogeUjk daarna als een akkoord is bereikt met minister, bij u op terug 
zullen komen. Pas dan kan het college zich erover beraden met welke voorstellen zij naar u 
toekomt. Ik heb uw opmerkingen gehoord over het belang dat u er aan hecht. Veel meer valt er 
op dit moment echter nog niet over te zeggen. Voorzitter, het CDA sprak haar zorg uit over de 
fusie van Axion en Zorgbelang. Tot nu toe hebben wij geconstateerd dat we er tevreden over 
waren. Ik ben benieuwd waar de zorg vandaan komt. Het is misschien goed om er later in 
commissieverband nog eens met elkaar over te spreken. Eén van de redenen waarom wij het 
geïnitieerd en gestimuleerd hebben is dat u 2 a 3 keer is gebleken, dat de kwetsbaarheid van 
Zorgbelang zo groot was dat u in financiële zin fors moest bijpassen op het moment dat daar 
een probleem was. Dat is iets wat wi j , in een grotere organisatie, minder snel hopen tegen te 
komen. Ik vind de zorg als het gaat om aanbod- of vraaggericht werken in ieder geval dermate 
terecht, dat wij ook zeker het jaarplan van Axion/Zorgbelang - de nieuwe CMO Flevoland -
zullen toetsen en extra kritisch zullen kijken of het geen aanbodgerichte zaak is maar vooral 
een vraaggerichte zaak. Het heeft ook te maken met de manier waarop zij, wat ons betreft, 
zouden moeten werken. Ook richting de gemeenten. Wij hebben daar bij de jaarplanbespreking 
van 2010 uitdrukkeUjk met hen over gesproken. Wij hebben ook geconstateerd dat zij dat op die 
manier doen. Het is ook zo dat de fusie eigenUjk pas begin januari 2010 een feit is. Dat 
betekent dat wij hen wel even de ti jd moeten gunnen om er op een goede manier invulUng aan 
te geven. Voorzitter, dat was het wat mij betreft. Dank u wel." 

Gedeputeerde Bliek: "Dank u, voorzitter. Ik zal zoveel mogeUjk vragen beantwoorden die te 
maken hebben met het financiële karakter van deze beschouwingen. Ik zal eventueel ingaan op 
enkele moties. Misschien doen we dat straks nog uitgebreider. Het gaat vooral om de inhoud in 
relatie tot de moties. Een aantal partijen zegt wat over de Schaalsprong. De RAAM-brief, die 
een dezer weken door het Kabinet besloten zal worden, is buitengewoon belangrijk. Wij 
verwachten hem begin november of half november. Wij hebben het niet in de hand. Dat daar 
een heel duidelijke relatie met het Cebeon rapport ligt, is evident. Wij komen daar, zo gauw als 
mogelijk is, bij u op terug. Ik heb de boodschap van verschillende partijen goed gehoord. In de 
komende fase van het project Oostvaarderswold, zal heel duideUjk moeten zijn dat er een 
keiharde financiële garantie is van het ministerie van LNV, als het gaat om de financiering van 
het Oostvaarderswold. Wij streven ernaar met het bestemmingsplan een goede 
reaUsatieovereenkomst aan u voor te leggen. Er is al afgesproken dat als dat niet volledig zal 
lukken, wij kijken naar de temporisering van het project. Wij houden de kwaliteit en de ambitie 
overeind. Het onderwerp personele frictiekosten. Ik begrijp de achtergrond van de cijfermatige 
redenering niet goed. NameUjk dat je naar twee procent van het personeelsbudget moet gaan 
en dat dan benoemd als frictiekosten. Een aantal onderdelen maakt onderdeel uit van deze pot. 
Daar hebben wij regelmatig met u over gesproken. Elk jaar leggen we daar verantwoording over 
af tijdens twee bijeenkomsten van de commissie Bestuur. Het komt erop neer dat het onder 
meer gebruikt wordt in de sfeer van arbeidsvoorwaarden. Om mensen goed op weg te helpen 
naar een volgende functie. Daarnaast worden ook de knelpunten in de organisatie aangepakt. Er 
ontstaan natuurUjk ook frictiekosten als er veranderingen plaatsvinden op afdelingen. Ook als er 
wijzigingen plaatsvinden op basis van wetgeving. Bijvoorbeeld als wij kijken naar de Wabo en de 
uitvoeringsdienst die de komende jaren bij ons neergelegd wordt. Wij proberen altijd binnen 
het budget van € 1.100.000 te bUjven. Dat is de afgelopen jaren ook gelukt." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, de gedeputeerde weet - ook namens de CDA -fractie - dat het 
al jaren benoemd is dat wij vinden dat het een heel groot bedrag is. In de reguUere begroting 
worden al allerlei kosten meegenomen. De frictiekosten zijn echt bedoeld om 'frictie dingen' 
op te lossen. 
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Dingen die je kunt voorzien neem je gewoon in de reguliere begroting op. Wanneer er 
veranderingen plaatsvinden in werkwijze of iets dergeUjks, die gewoon voorzien zijn, betekent 
het dat je de formatie daarop aanpast en er een andere invulUng aan geeft. De frictie is echt 
bedoeld voor wanneer er tijdelijk iets moet gebeuren of wanneer er mensen weg moeten. U 
zegt er zit een hele financiële onderbouwing onder. Terecht zit er een hele financiële 
onderbouwing onder. Het gaat vandaag ook over de financiën. Maar het is A gewoon een heel 
groot bedrag en B een heel groot percentage van de loonsom. Dat betekent dat je daarmee uit 
de pas loopt vergeleken bij andere organisaties." 

Gedeputeerde BUek: "Nee, ik begrijp heel goed uw redenering. Maar naar aanleiding van de 
behandeUng in de commissie Bestuur, heb ik gezegd: doe nu een benchmark bij provincies die 
qua omvang enigszins vergelijkbaar zijn met de provincie Flevoland. Haal nu eens naar boven 
wat zij op dit punt doen in hun organisatiekosten. Ik heb dat van één provincie gehoord. Het 
was meer dan tweemaal zo hoog. Ik heb gezegd dat ik er nog een paar wil hebben. Ik wil ook 
zien wat de organisaties daaraan doen. Dat is altijd ingewikkeld. Om nu te zeggen dat het 
volgend jaar wel met een onsje minder kan, ziet het college niet. Wij kijken naar frictiekosten 
en wijzigingen in de organisatie. Van het college is gevraagd om te gaan van beleid naar 
uitvoering. Dat heb je niet binnen een halfjaar of een jaar voor elkaar. Wij zijn nu ruim twee 
jaar binnen deze structuur aan het werk en het bUjkt dat er vele knelpunten zijn in de 
organisatie. Die lossen wij gedurende het jaar op. Het standpunt van het coUege is, dat het niet 
eenvoudig is om zomaar een paar ton minder te doen. Dan zou het coUege straks gedwongen 
zijn om met aparte voorstellen naar de Staten te komen om een aantal ingrepen te doen die 
nodig zijn in de organisatie. Dat is de eerste beantwoording vanuit het college." 

De heer Kramer: "Voorzitter, mag ik ook een aanvulUng doen? Ik wil nog even teruggaan naar de 
reactie van de heer Van Wieren. Ik hoor hem eigenUjk net zeggen dat hij niet zozeer inhoudelijk 
een probleem had met het geld dat voor de frictiekosten is gealloceerd maar met de 
kostenpost. Dat hij deze post zou willen verschuiven. Dat is niet het voorstel. Het voorstel is om 
er daadwerkeUjk € 200.000 uit te halen. Als hij dat voorstel wil wijzigen dan wil ik dat graag 
van hem horen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, misschien kan de heer Kramer uitleggen wat ik bedoeld heb te 
zeggen, want ik snap het niet." 

De heer Kramer: "Ik hoor u net zeggen dat, wat er in de personele frictiekosten zit aan activiteit 
- de maatregelen die je kunt nemen om met personeel te schuiven of personeel uit te plaatsen -
u ontkent dat al die activiteiten zouden moeten gebeuren. Maar u hebt net gezegd: dat is in 
feite niet hier op zijn plaats maar zou ergens anders in de normale begroting moeten worden 
opgenomen." 

De heer Van Wieren: "Nee voorzitter, het gaat echt om de fricties die er op een bepaald 
moment zijn. Allerlei andere zaken die je gewoon in het beleid hebt uitgezet en die vragen dat 
er een andere invuUing aan gegeven wordt - aan afdelingen en dergeUjke - moeten gewoon 
worden meegenomen. We hebben ook, terecht, een groot budget voor scholing. Om de kwaUteit 
van onze medewerkers op peil te houden en ze te begeleiden in hun carrièremogeUjkheden." 

De heer Kramer: "U bevestigt wat ik zeg. Namelijk dat moet je meenemen. Dat gebeurt hier 
ook. Het enige wat u zegt, is dat u het onjuist vindt dat het in deze kostenpost zit. Noem mij 
dan de andere kostenpost?" 

De heer Van Wieren: "Nee." 

De voorzitter: "Ik ga nu ingrijpen. Ik snap uw 'eagerness' om met elkaar in debat te raken. Dat 
moeten we ook doen maar mevrouw BUek was eigenUjk aan het woord. U hebt het recht om de 
gedeputeerde te interrumperen. U begint nu echter elkaar te interrumperen. Bewaart u dit nog 
even voor later. Dan kunt u straks een nieuw moment creëren waarop u er met elkaar over kunt 
debatteren. Ik wil mevrouw BUek vragen haar betoog voort te zetten." 

?^ . ^ 
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Gedeputeerde Bliek: "Het laatste argument, dat de discussie tussen de beide heren bij mij heeft 
boven gebracht, is dat de Staten af en toe moties en amendementen indienen die leiden tot 
uitzetting van de gedachte programmering die met de jaarplannen van de afdelingen worden 
gedaan. Daar wordt heel selectief, af en toe, een beroep op gedaan. Omdat de Staten soms 
meer vragen dan van tevoren gedacht was. Het moet dan worden opgelost. Op zich is dat een 
klein detail. Het kan vaak ook op een andere manier." 
De heer Van Wieren: "Voorzitter, er zit toch altijd budget bij, anders wilt u het niet 
accepteren." 

Gedeputeerde BUek: "Nee, dat is niet juist. Als je een motie of amendement met geld doet, dan 
moet je eerst binnen je eigen organisatie ervoor zorgen dat je het juiste antwoord of het juiste 
vervolg daar aan geeft. Dat vergt soms zeer veel t i jd. De beschikbaarheid van gelden heeft u 
niet gedaan. Dat wordt dan uit die pot meegenomen. Maar dat is slechts een klein detail. Voor 
de grote zaken, die ik net heb genoemd, geldt deze begrotingspost. De kwaliteitsborging. Ik 
begrijp de terechte zorg van de WD-fractie over de overschrijding van termijnen, als je kijkt 
naar het Burgerjaarverslag. Dat hoort natuurUjk niet. Nadat ik dit ook vorig jaar al gezien had in 
het Burgerjaarverslag is het curieus dat er heel technisch weergegeven wordt wat 
overschrijdingen van termijnen zijn. Als je in gedachten neemt dat er soms aanvullende 
informatie door aanvragers moet worden gegeven en dat zij dat zo laat doen dat je dan 
automatisch aan een termijnoverschrijding komt. Dat je dat dan met elkaar overlegt en dat de 
aanvrager het dan ook een goede zaak vindt dat de behandeUng van de aanvraag wat langer 
duurt. Dat brengt het weer in evenwicht. We gaan kijken op welke wijze wij omgaan met de 
termijnen. Het zou best zo kunnen zijn dat, als je zelf alles binnen termijnen in moet dienen, 
je aan de aanvrager moet vragen een voUedige aanvraag in te dienen." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter bij interruptie. Het is natuurUjk best aardig wat de 
gedeputeerde naar voren brengt. Maar wanneer een aanvraag onvolledig is en het blijkt zo te 
zijn dat bij herhaUng binnen de termijn de spullen niet boven water komen, dan moet u toch 
automatisch tot niet ontvankeUjkheid verklaring overgaan. Ook om te voorkomen dat u 
aanspraken tegen u krijgt?" 

De heer Bosma: "Correct." 

Gedeputeerde BUek: "Dat ben ik helemaal met u eens. Op zulke zaken moeten wij gaan sturen. 
Het is alleen de verklaring waarom in de cijfers in het Burgerjaarverslag een overschrijding van 
termijnen staat. Dat doet niets af aan het feit dat je natuurUjk moet streven naar 
kwaUteitsborging. We hebben al aan de organisatie gevraagd om daar duidelijkheid in te 
scheppen. Ik verwacht dat wij in het tweede kwartaal, in de commissie Bestuur, daar op terug 
kunnen komen. Dan het onderwerp duurzaamheid. De energie, de communicatie heeft aandacht 
van alle partijen die dat onderwerp een warm hart toedragen. Volgens mij is het bij alle 
partijen op één of andere wijze een onderwerp dat u bezighoudt. Het is ook echt een 
onderwerp van deze t i jd. Meer bekendheid geven aan de regeUng; dat ben ik helemaal met u 
eens. Of dat direct moet leiden tot een openstelUng, zoals u vraagt, voor de elektrische auto's is 
nog de vraag. Het zou best kunnen maar de regeUng is er voor auto's die op duurzaam gas gaan 
rijden. Wij hebben dat naar analogie en in overleg met het Rijk, ingesteld. Het onderwerp 
elektrische auto's heeft de nationale regering net op de agenda gezet. Ik zou dat graag in 
evenwicht met alle andere provincies en met het Rijk, met elkaar overwegen voordat wij een 
eigen SubsidieregeUng openstellen terwijl het weUicht op nationaal niveau anders wordt 
geregeld. Uw motie is echter zeer sympathiek. Straks zal het college aangeven wat zij er 
precies mee gaat doen." 

De heer Bogerd: "Misschien levert het nog wat op voor de opcenten van de 
motorrijtuigenbelasting als wij als enige provincie dit doen." 

De heer Meijer: "Voorzitter mag ik er nog een opmerking bij maken? Het Ujkt mij, wat ons 
betreft, heel erg verstandig om voor eens en altijd aardgas niet meer als een duurzame 
energiebron te zien. Aardgas komt van fossiele brandstoffen. Het is gewoon een fossiele 
brandstof." 
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Gedeputeerde Bliek: '"Dat is juist. 5 november hebben wij een werksessie met bijna de gehele 
Staten. Alleen de commissie Samenleving is er niet voor uitgenodigd. Ik zou zeggen: er kan 
altijd nog wel een stoel bij. Dit onderwerp verdient veel aandacht en het is heel goed om er 
over na te denken wat wij doen met de inkomsten. Wij vinden het al heel erg veel wat er 
binnenkomt van de Nuon en Essent gelden. Het moet zorgvuldig worden besteed. Er is met u 
afgesproken dat alle moties die daarover dit jaar al zijn ingediend, daarbij worden betrokken. 
Dan zou ik tegen de ChristenUnie willen zeggen dat ik het zeer waardeer in dat ik een mooie 
klok aangeboden hebben gekregen. Er bestaan vele varianten van deze klok. Ik ben altijd 
benieuwd naar de voetprint van een dergeUjke klok. Het kost nogal wat water en andere zaken 
om aardappelen te laten groeien." 

De heer Geersing: "Een aardappel gaat het meest efficiënt om met water." 

Gedeputeerde Bliek: "Ik wilde eigenUjk zeggen dat er veel soorten klokken zijn die op een 
duurzame wijze lopen. Om de klok maar geUjk te schakelen heb ik voor u een mooie klok die op 
water loopt. Ik vroeg net aan u hoelang deze aardappelklok meegaat. Dat schijnt maanden te 
zijn. Deze waterklok doet het niet zo lang. Hij doet het echter alleen maar op water. Ik wou 
toch de ChristenUnie een klok aanbieden die op ti jd is en helemaal volgens de juiste regelen der 
ti jd loopt. Dat er niets gebeurt in de provincie Flevoland wens ik toch echt te bestrijden vanuit 
het college. Ik bied u deze klok graag aan want dan bent u weer bij de ti jd." 

Gedeputeerde Bliek biedt de heer Geersing de 'waterklok' aan. 

De heer Geersing: "Voorzitter, staat u mij toe dat ik er nog even kort op reageer? Allereerst 
dank voor de klok. Wij hadden de klok met opzet niet op ti jd gezet. U hebt zelf in de krant 
aangegeven dat het 1 minuut voor 12.00 is. Ik vond het plezierig om uit de krant te vernemen 
dat, dat het geval is. We hebben niet gezegd dat er niets van terechtkomt maar er zijn toch een 
aantal zaken - daar zou ik graag nog eens met u van gedachten over willen wisselen - die zijn 
blijven Uggen of waar ik wat achtergrondinformatie over heb gevraagd. Nu denk ik: het is toch 
rijkeUjk laat dat we er achter komen dat het op deze manier meegenomen wordt. Wat dat 
betreft denk ik dat de sessie die we volgende week zullen houden en waar ik helaas niet bij zal 
kunnen zijn, goed is. Het lijkt mij goed dat al de moties die in het verleden zijn aangenomen 
daar opnieuw bij zullen worden betrokken." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, een kleine kanttekening bij de klok op de aardappel. Ik wil 
even duidelijk maken waarom de twee aardappelen elektriciteit leveren waar de klok op kan 
lopen. Dat wordt voortgebracht door het rottingsproces in de aardappelen. Daar komt de 
elektriciteit vandaan. Het lijkt dus heel miUeuvriendeUjk maar uiteindelijk loopt de klok op het 
rottingsproces. Het rottingsproces wil niets anders zeggen dan dat de aardappel wordt omgezet 
in C02. Dat even terzijde." 

De voorzitter: "Mij ontgaat enigszins wat de metafoor met deze vergadering is." 

De heer Noordegraaf: "Dat is heel erg duideUjk want de klok wordt aangeboden als zijnde een 
duurzame milieuvriendeUjke klok. Maar het is dus een creatie om C02 te maken." 

De heer Geersing: "Ik zou wel met u in discussie kunnen gaan over de juistheid van dat verhaal. 
Maar het bUjft wat dat betreft nog steeds 1 minuut voor 12.00." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we verdergaan met de behandeUng vanuit GS. Ik wil zelf graag 
nog wat opmerkingen plaatsen rond een drietal door u aangedragen onderwerpen. Het betreft 
de veiligheidsdiscussie, IFA en Cebeon. Daarna zal ik een ordevoorstel doen over het verdere 
verloop van de vergadering. Wat betreft de opmerkingen op het punt van C02 realiseer ik mij 
en dat bleek eigenUjk ook al in de commissie Bestuur toen we er kort over spraken, dat bij de 
grote veranderingen die gaande zijn in het veiUgheidsdossier en de nieuwe wet op de 
veiligheidsregio's en de rol en de positie van de gemeenten en de provincie daarin, het 
misschien toch goed zou zijn om nog een keer goed met u door te nemen wat die veranderingen 
precies zijn. 
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Op het moment dat u mij vragen gaat steUen over de C2000, ontstaat bij mij het beeld dat die 
veranderingen niet bij iedereen even goed zijn overgekomen. De rol en positie van de provincie 
veranderen wezenUjk in dit dossier. Wij gaan met elkaar niet over C2000 of de 
verantwoordeUjkheid of het wel of niet goed functioneert. Dat verbiedt u niet om er 
opmerkingen over te maken. Laat daar geen misverstand over bestaan. Wij moeten echter niet 
het idee hebben dat het onderwerpen zijn waar wij in Provinciale Staten over gaan. In de 
nieuwe wet is dat anders geregeld. Ik zeg u toe dat kort nadat de wet in werking is getreden, 
wij in de commissie Bestuur met een notitie zullen komen waarin wij nogmaals expUciet 
benoemen wat die veranderingen nu precies zijn, wat de consequentie daarvan is voor de rol 
van Provinciale Staten. Heel kort door de bocht geformuleerd is de uitkomst, dat er geen rol 
meer is voor Provinciale Staten in dat dossier. Daar waar er nog een rol voor de commissaris is, 
is dat vanuit de positie van Rijksheer, als directe vertegenwoordiger van het Kabinet. Wat niet 
wegneemt dat ik best bereid ben, indien u dat wenst, er af en toe met u over te spreken. Maar 
niet in relatie tot een eventuele verantwoordelijkheid van Provinciale Staten. Die is er niet. 
Nogmaals, daar komen wij nog op terug. Wij zullen het in een notitie nog even goed uiteen 
zetten. Wat betreft de gemaakte opmerkingen over het IFA, zou ik met u willen afspreken, dat 
we de afspraak die we al met u gemaakt hebben, gewoon nakomen. Dat houdt in dat de eerste 
tranche serieus en zorgvuldig wordt geëvalueerd. Dat we met de uitkomsten daarvan bij u 
terugkomen. Dat er op basis van de uitkomsten eventuele conclusies getrokken zullen worden 
wat betreft de volgende fase van het IFA, zijnde de tweede tranche. Dan kunnen wij daar met 
elkaar het debat over voeren. Sommigen van u geven al signalen af dat zij daar behoefte aan 
hebben. Het lijkt mij juist om dat in de procedure zoals wij die al hebben afgesproken, te doen. 
Dan hebben wij ook iets meer t i jd dan nu om er zorgvuldig op in te gaan en afwegingen te 
maken. Terecht werd al opgemerkt dat ook de uitkomsten van de RAAM-brief en de 
besluitvorming daar omheen, daar waarschijnlijk van invloed op zullen zijn." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, wij hebben heel duideUjk gevraagd om het een jaar naar voren 
te halen. De eerste tranche loopt nameUjk tot 2010. In 2011 vindt daarvan dan de evaluatie 
plaats. Dan ga je verder. Wij weten nu voor een groot gedeelte de stand van zaken al met 
betrekking tot het verloop van de eerste fase. Ten tweede komt nu de Schaalsprong erbij. In 
het kader van de RAAM-brief. Wij zijn er voorstander van om het een jaar naar voren te halen. 
Om er in 2010 heel goed naar te kijken. Om in relatie tot beiden, te zien hoe wij verdergaan." 

De voorzitter: "Daar kunnen we elkaar in vinden. Ik vind het zelf bestuurlijk gezien alleen al 
logisch om te proberen om voor de zomer van volgend jaar die discussie afgerond te hebben. Ik 
heb dat ook nodig. Je ziet dat in een aantal projecten ontwikkelingen zijn waarbij men de vraag 
gaat stellen: komen wij nog in aanmerking voor een vervolg in de tweede tranche? Wij moeten 
dus als Provinciale Staten voor de zomer van volgend jaar duideUjkheid verschaffen of dat 
bespreekbare onderwerpen zijn. Je ziet dat, als je duideUjkheid wilt geven voor 2011, wij het 
er in de zomer van 2010 over eens moeten zijn in welke kaders het wel of niet zou kunnen. In 
die zin vinden we elkaar. Ik zeg u toe dat ik mij er in ieder geval voor zal inzetten om die 
discussie voor de zomer van 2010 afgerond te hebben. Wat betreft het Cebeon rapport. Dat is 
eigenlijk een wat breder onderwerp. Ik denk dat het goed is als u zich als Staten daar helder 
over uitspreekt. We zitten op dit moment in een heel complex proces. U ziet allemaal in de 
perspublicaties en in debatten die u nationaal of regionaal en binnen uw eigen partij hoort, dat 
er enorm geworsteld wordt door de overheid hoe om te gaan met de kredietcrisis. Hoe om te 
gaan met de geldstromen in relatie tot dit soort majeure projecten. Het ingewikkelde van het 
schaakspel waar wij inzitten is dat wij enerzijds heel erg goed kunnen benoemen en 
onderbouwen wat wij als provincie nodig hebben. Wij kunnen onze rol daar op een 
verantwoorde manier in, innemen. TegeUjkertijd moeten we met elkaar oppassen voor de 
valkuil dat als we alles met alles verbinden ook alles, niets zou kunnen worden. Mocht je 
struikelen in een debat als het gaat om majeure geldstromen dan raak je ook alle andere 
dingen, die je wel binnen bereik zou kunnen krijgen, kwijt. Voorbeelden daarvan zijn 
bijvoorbeeld de discussie rond de Hogeschool, die op dit moment een relatief separaat traject 
heeft maar er wel degeUjk onderdeel van is. Stel even dat, dat traject tot een goed einde 
gebracht wordt maar dat je rond de Schaalsprong niet alles binnenhaaU wat je zou willen 
hebben, moet je dan al die onderwerpen op één hoop vegen en zeggen: dan hoef ik ook niets te 
hebben. 
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Of moet je dan in een situatie gaan zitten en zeggen: datgene dat ik wel kan krijgen laat ik niet 
door mijn vingers glippen. Dat wil ik wel binnenhalen. Voor dat type vraagstukken kunnen we 
mogelijk komen te staan." 

Mevrouw Boode: "Mag ik u even interrumperen. NatuurUjk willen wij de voorzieningen die wij nu 
nodig hebben, binnen krijgen als we ze binnen kunnen halen. De eis ten opzichte van de 
opdracht Schaalsprong is een andere. Daar hebben wij te maken met een verdubbeUng van de 
bevolking van de stad. Dat is echt een ander verhaal dan wat wij nu al nodig hebben." 

De voorzitter: "U verwoordt precies wat ik bedoel te zeggen. Dank voor de manier waarop u het 
verwoordt. Dat onderscheid moeten wij durven maken in dit debat. Dat is waar we de komende 
tijd mee bezig zullen moeten zijn. In verstand en wijsheid en niet alleen in blokkerende zin. Al 
mag er best wat spanning in dit dossier ontstaan. Wij zullen zelf ons uiterste best doen, in het 
collectief, omdat ieder Ud van GS vanuit de eigen portefeuille, zijn/haar eigen aandeel levert in 
het proces. Wij zullen actief ons best doen om u steeds actueel daarover te informeren. De 
komende weken zullen een aantal markante momenten kennen waardoor duidelijk wordt welke 
kant het opgaat. Dat gezegd hebbende, heb ik de voor mij bedoelde onderdelen, denk ik, 
voldoende besproken. Dan wil ik voorstellen hoe de vergadering verder zou kunnen verlopen. 
Het is de bedoeUng geweest, zo hebben wij dat in het presidium afgesproken, dat wij een 
aantal majeure thema's vaststeUen waar omheen wij met elkaar het debat aangaan. De griffier 
en ik hebben onafhankelijk van elkaar proberen bij te houden wat volgens ons geschikte 
onderwerpen zouden zijn. Omdat wij allebei tot precies hetzelfde Ujstje bleken te zijn 
gekomen, durf ik het aan om dat hier aan u voor te stellen zonder een schorsing. Ik wil even 
kijken of het goed bij u valt. Dan kunnen wij doorvergaderen. Zo niet dan schors ik de 
vergadering en gaan wij met de fractievoorzitters daarover overleggen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik wil in ieder geval wel graag een schorsing om gewoon met 
mijn collega fractieleden te overleggen over datgene wat andere partijen hebben ingebracht." 

De voorzitter: "U loopt even vooruit op mijn voorstel. Dat snap ik en die ruimte krijgt u ook. Het 
is goed als we schorsen dat u weet hoe het verdere verloop van de vergadering zal zijn. Dan 
kunt u dat in uw schorsing meenemen. Mijn voorstel zou zijn dat wij een viertal 
discussieblokken gaan organiseren. Een viertal waarbij we in ieder geval de onderwerpen 
Middenbestuur, Schaalsprong inclusief IFA en Cebeon als tweede onderwerp en een discussie 
rond de Luchthaven als derde onderwerp, agenderen. Het vierde blok is een blok dat gaat over 
de moties. Ik zeg dan maar even: op verzoek. Er zijn een aantal moties en amendementen 
ingediend. Niet elke motie of amendement lokt uit tot discussie. Ik inventariseer dan bij welke 
motie of amendement er behoefte is aan debat. Op dat moment wordt de indiener gevraagd 
achter de katheder plaats te nemen zodat we het debat kunnen voeren. Als we de vier blokken 
hebben behandeld, vraag ik de GS leden afzonderUjk nog een keer om de moties langs te lopen 
en per motie aan te geven wat het standpunt van GS over die motie is. Daarna houden wij weer 
een schorsing, zodat u in de fractie kunt overleggen hoe u zich bij de stemmingen wilt 
opstellen. Vervolgens gaan wij na de schorsing ruimte bieden voor, zover gewenst, 
stemverklaringen. Daarna gaan we over tot de stemmingen. Nu houden wij ook even een korte 
schorsing om de fracties ruimte te bieden voor overleg." 

De heer Ruifrok: "Voorzitter, ik heb wel behoefte aan overleg op het niveau van de 
fractievoorzitters over de verdere orde van deze vergadering. Ik zou mij kunnen voorstellen, 
omdat mijn analyse van de discussie in de eerste termijn eigenlijk een andere is dan die van u, 
dat het helemaal niet noodzakelijk is om de zaak uit te spUtsen in allerlei discussie 
onderwerpen. Dat we gezien het bijna gebrek aan wezenlijke verschilpunten, zouden kunnen 
volstaan met een traditionele algemene tweede ronde en daarna tot stemming kunnen 
overgaan. Ik vraag mij af of het nodig is om de zaak uit te spUtsen in debatonderwerpen, zoals u 
voorstelt. Ik denk dat het goed is dat wij voor het verdere verloop van de vergadering daarover 
even met elkaar praten." 

De voorzitter: "Ik stel voor daar niet de strijd over aan te gaan. Laten we dan toch een 
fractlevoorzittersoverleg houden. Mijn voorstel komt daarmee te vervallen. 
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Wij delen u na de schorsing mee wat de uitkomst is van het overleg van de fractievoorzitters. 
Het is nu 15:40 uur ik stel voor dat wij een poging wagen om, om 16:00 uur weer verder te 
gaan. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ik schors de vergadering." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen onze beraadslagingen. Hartelijk welkom allemaal terug na deze 
schorsing. Misschien is het leuk om u te vertellen dat de Internet verbinding al direct zijn effect 
sorteert omdat er berichten binnenkomen van medewerkers die elders in het pand de 
vergadering volgen en ons c.q. mij al informeren over wat er gezegd is en hoe het zit. Het werkt 
dus op zich wel handig. Het is allemaal eigenbelang. Laat ik daar maar eerUjk in zijn. Laten we 
hopen dat u straks van de bevolking ook allemaal sms'jes krijgt over wat u zegt en wat zij ervan 
vinden. Zoals u merkt moeten wij nog wel het een en ander leren rond de Internet functie. We 
hebben nu de gordijnen gesloten omdat de beelden erg zwart worden. We gaan er nog andere 
oplossingen voor zoeken. Uiteindelijk moet het wel zo zijn dat men ook buiten kan zien dat wij 
hier vergaderen. Wij zullen daar nog aan werken. Ik neem aan dat u allen tijdens het 
fractieoverleg geïnformeerd bent over de uitkomst van het overleg met de fractievoorzitters. 
Dat zal ik hier dus niet herhalen. We hebben afgesproken dat wij de amendementen en de 
moties als leidraad nemen voor de verdere beraadslagingen. Ik zal per amendement of motie de 
vraag aan de vergadering voorleggen of er behoefte is aan debat over het voorUggende voorstel. 
Zo nee, dan gaan we door naar de volgende en zo ja, dan verzoek ik een van de indieners plaats 
te nemen achter de katheder zodat we het debat via de interruptiemicrofoons met elkaar aan 
kunnen gaan. Dat is de afspraak die wij hebben gemaakt. Ik begin met de amendementen en zal 
daarna de moties langs lopen. Ik zal ze in volgorde van indienen langslopen. Het eerste 
amendement dat daarom aan de orde is gaat over de renteopbrengsten van de 
energiebedrijven. Is er behoefte aan debat over dit amendement of heeft u hier uw mening 
voldoende over uitgewisseld?" 

De heer Van Amerongen: "Geen behoefte aan debat maar wel aan een verklaring vanuit onze 
fractie." 

De voorzitter: "Een stemverklaring? Stemverklaringen worden straks apart gegeven. Dan 
beschouwen wij dit amendement als voldoende besproken. Het is voor iedereen duideUjk waar 
het over gaat. Dan ga ik naar het amendement: personele frictiekosten. Is hierover discussie 
gewenst?" 

De heer Kramer: "Ja, hierover is discussie gewenst." 

De voorzitter: "Prima, dan gaan wij dat doen. Mag ik dan één van de indienende fracties 
verzoeken om het debat aan te gaan. De heer Van Wieren? Is dat het geval? Mag ik u dan vragen 
achter de katheder plaats te nemen als de andere indieners daarmee in kunnen stemmen. 
Misschien is het goed voor het debat als u in een aantal zinnen neerzet wat de bedoeling van 
het amendement is, zodat men daarop kan inhaken." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. Op zich denk ik dat het amendement nauweUjks 
toelichting behoeft. Dit amendement is gemaakt door de CDA -fractie en heeft de steun 
gekregen van alle andere partijen met uitzondering van de VVD. Het is iets dat wi j , in de 
afgelopen jaren, al diverse keren aan de orde hebben gesteld. Het gaat over de frictiekosten. 
Het betekent dat hiervoor in de begroting nog steeds een heel groot bedrag structureel wordt 
ingezet. Het is een groot bedrag maar ook wanneer het wordt gerelateerd aan de totale 
personeel- en salariskosten, is het een heel groot percentage. Dat betekent dat je daar kritisch 
naar moet kijken. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan. Het betekent dat wij vinden dat 
dit bedrag nu met € 200.000 naar beneden gebracht kan worden naar € 900.000. Dat is het 
kader waarmee het college dan aan de slag moet met betrekking tot de frictiekosten. We 
hebben de benutting van de bestemmingsreserve personele frictiekosten net ook gehad. 
Wanneer je er kritisch naar kijkt, bUjkt dat er diverse posten zijn die niet uit de personele 
frictiekosten betaald zouden moeten worden maar onderdeel uitmaken van de reguUere 
bedrijfsvoering. Dat betekent dat dit bedrag naar beneden moet." 
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De heer Kramer: "Voorzitter, we hebben eigenlijk een drietal vragen. Ik wil vraag één inleiden. 
De VVD is altijd terughoudend als het gaat om het besturen van de provinciale organisatie en 
het nemen van een operationeel uitvoeringsbesluit. Je moet daar altijd heel nauwgezet in zijn. 
Die nauwgezetheid ontbreekt onzes inziens. Er is hier geen sprake van een inhoudelijke 
discussie maar eigenUjk alleen van een soort kaasschaaf. Een ander element daarbij is het 
arbitraire, van 3,5 procent naar twee procent, dat voorbijgaat aan het feit dat er een plan 
achter zit. Het is daarmee ook een kwestie van vertrouwen. Mijn vraag is: vindt u zelf niet dat 
dit een zeer arbitraire manier is om te opereren? Dat is vraag één. Twee is dat ik toch steeds 
hoor doorkUnken, ook nu weer, dat de activiteiten op zich nuttig zijn. Wij hebben net een 
lijstje gekregen. Op dat lijstje staat ook heel duidelijk hoe deze post is onderbouwd. Mijn vraag 
is: is hier geen sprake van verschuiven in plaats van bezuinigen? Waar wilt u naar toe 
verschuiven? Mijn derde vraag luidt: wat wiU u schrappen op dit lijstje? Wat wilt u nu specifiek 
doen? Waar moeten wij nu met dit voorstel naar toe?" 

De heer Van Wieren: "Deze reactie van de WD verbaast mij eigenlijk. Zeker wanneer je kijkt 
naar wat u in de inleiding van de eerste vraag genoemd heeft. Het gaat dan over 
terughoudendheid met betrekking tot het uitvoeringsbesluit. De WD-fractie, is in het bijzonder 
altijd de fractie geweest, die het gehad heeft over de 0-Ujn. U was daar een ongeloofUjk warm 
voorstander van. U bent altijd kritisch over het totaal van de kosten. Daarmee hebt u ook een 
bepaald kader aangegeven. Wat wij hier doen is ook een bepaald kader aangeven. Het betekent 
dat we het kader terugbrengen van €1.100.000 naar € 900.000. Wij hebben een percentage van 
ruim 3,5 procent genoemd. Om precies te zijn was het 3,71 procent. Wij vinden dat, dat naar 
beneden moet. Dat het college daar naar moet kijken. Het is een kwestie van uitvoering." 

De heer Kramer: "Waarom, bespreekt u dit niet in de commissie? Dit is een onderwerp dat 
regelmatig in de commissie voorbijkomt." 

De heer Van Wieren: "Wij hebben het ook diverse malen in de commissie aan de orde gehad. Wij 
vinden dat een percentage van ongeveer 2 procent veel gebruikeUjker is in den lande." 

De heer Kramer: "Waarom ongeveer? Het gaat hier om mensen. Dan komt u met ongeveer. Dat 
kan helemaal niet! Het gaat er hier om, om een organisatie te managen en het bestuur moet 
daar voldoende middelen voor hebben. Dan moeten we niet praten over ongeveer." 

De heer Van Wieren: "Wanneer je een organisatie goed managet, betekent het dat je, je 
plannen op orde hebt en weet hoe het een en ander moet. Daarnaast doen er zich altijd 
onverwachte zaken voor. Soms moet je afscheid nemen van mensen. Er is ook weleens een 
knelpunt in de organisatie. Daar zijn frictiekosten voor bedoeld. Niet voor andere zaken." 

De heer Kramer: "Mijnheer Van Wieren, het Ujstje dat u net heeft gehad. Waar wilt u die € 
200.000 uithalen?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, nu komen wij natuurUjk weer op hetzelfde punt terecht. U 
hebt net aangegeven dat wij hier kaderstellend moeten zijn. Dat wil dus niet zeggen dat ik nu 
ga zeggen: ik ga op de stoel van het college zitten en dit moet eruit en dat moet eruit. Dat is 
een zaak van het coUege. Wat wij hier doen is aangeven wat het kader is waarbinnen kan 
worden geopereerd." 

De heer Kramer: "Ik vind dit een heel vreemde gang van zaken. Het college onderbouwt heel 
duidelijk hoe zij die € 1.100.000 vorm wil geven. U bent nu niet in staat om te zeggen: ik kom 
met een voorstel om specifiek € 200.000 te bezuinigen. U grijpt gewoon 1,5 procent arbitrair uit 
de lucht en u legt de bal neer bij het college. Dat vind ik onterecht." 

De heer Van Wieren: "Het is niet arbitrair. Je weet dat het inden lande dichter bij de 2 procent 
cfsMil Ugt dan bij de 3,5. Bij welke organisatie dan ook." 

((̂  J De heer Kramer: "Wij hebben altijd gezegd: Flevoland is een specifiek geval. Er gebeuren hier 
een heleboel nieuwe dingen. Dat betekent ook dat er in het personeelsbeleid specifieke zaken 

•"•;,• gebeuren. Er zi jn een aantal speerpunten die worden bemand. 
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Dat geeft dynamiek in de organisatie. Die dynamiek vertaalt zich ook hier. U zegt eigenUjk: 
nee, hij vertaalt zich niet. Ik neem gewoon een laag getal wat er in den lande uitrolt als 
gemiddelde. Mevrouw BUek heeft al gezegd dat ze al gekeken heeft naar andere provincies en 
dat er over het gemiddelde van 2 procent gediscussieerd kan worden. Het is allemaal niet goed 
uitgezocht en toch wilt u er € 200.000 uithalen." 

De voorzitter: "Ik wil even interrumperen. Ik prijs uw enthousiasme in het debat maar wilt u iets 
meer afstand tot de microfoon houden want dan kunnen wij u beter verstaan. Door dichterbij te 
komen overtuigd u niet meer want uw betoog is duideUjk genoeg." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het wordt er alleen maar lastiger van. Het bUjft een herhaUng 
van zetten. Wij zijn als Staten kaderstellend. Met betrekking tot de benchmark, ook dat heb ik 
in de commissie vaker aan de orde gesteld, zeg ik: het is niet alleen goed om te benchmarken 
met organisaties die ongeveer hetzelfde doen, maar het is ook goed om over de schutting te 
kijken wat er in Nederland gebeurt met organisaties. Dat betekent dat je niet altijd moet kijken 
hoe een ambteUjke organisatie is opgebouwd en hoe het in ambteUjke organisaties zit, maar 
dat je ook naar het bedrijfsleven moet kijken. Dat je het in een breder perspectief moet 
plaatsen. Dat betekent dat wij vinden dat het kader terug kan naar € 900.000. Mocht het zo zijn 
dat het coUege er niet mee uitkomt volgend jaar, dan betekent dat, dat het coUege naar ons 
toekomt met gefundeerde voorstellen waarom er nog extra budget zou moeten zijn." 

De heer Kramer: "U houdt er al rekening mee. U gelooft eigenUjk niet in uw eigen plan." 

De heer Van Wieren: "Nee, daar houd ik geen rekening mee. Het betekent dat dit het kader is 
waarmee zij het moeten doen. Het is altijd zo, bij welk onderwerp dan ook, dat wanneer het 
kader dusdanig is dat het niet leidt tot datgene wat je wilt bereiken, het college terug komt bij 
de Staten en de Staten het recht hebben om daar ja of nee tegen te zeggen. Daar moet het 
college het dan mee doen." 

De heer Kramer: "Voorzitter, ik wil afronden. Mijn voorstel zou zijn om dit in de commissie te 
bespreken. Ik zie hier twee tegenovergestelde visies. De ene visie houdt, volgens ons, een 
heldere indeUng in van activiteiten van het college. De andere is de zeer arbitraire kaasschaaf 
methode die de heer Van Wieren voorstelt." 

De voorzitter: "Als ik als voorzitter toch mag proberen de discussie samen te vatten dan kun je 
een discussie over een halfvol of een halfleeg glas voeren, maar ik constateer dat u beiden van 
mening bent dat er ruimte moet zijn voor financiering van personele frictiekosten binnen het 
budget. U deelt niet de mening welke ruimte GS heeft. Ruimte die zij daar in financiële zin voor 
nodig zou hebben. Dat betekent in ieder geval en dat is onvermijdeUjk, dat wordt ook door 
beide sprekers benoemd, dat we daar nog vaker over zullen spreken. Zeker op het moment dat 
het budget wordt overschreden. U bent in de toekomst dus ook nog verzekerd van dit debat. 
Daar zult u dan beiden uw eigen standpunt in kunnen inbrengen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, u had het over een halfvol of een halfleeg glas. Het glas is 
bijna leeg maar er is nog wel wat ruimte voor frictiekosten." 

De heer Kramer: "Dat lege glas of bijna lege glas zet hij bij mevrouw BUek neer en dat is 
eigenUjk heel symboUsch." 

(CJLl De heer Van Wieren: "Het is € 900.000!" 

33? De voorzitter: "Ik stel voor dat we hiermee het debat over dit onderwerp afronden. Gaat u 
daarmee akkoord? Dan gaan we door met het amendement over het opschorten van het 
speerpunt Luchthaven. Is er behoefte aan debat over dat amendement? Of zegt u: daarover 
hebben we voldoende van gedachten gewisseld. Het is ons duideUjk. De heer Meijer wil er graag 
het debat over aangaan. Dan verzoek ik de heer Meijer achter de katheder plaats te nemen." 
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De heer Meijer: "Voorzitter, debat voeren heeft weinig zin. Het standpunt van mijn fractie is 
glashelder. Ook de standpunten van de andere partijen zijn duidelijk. 
Zij liggen nogal uit elkaar, zacht uitgedrukt. Wij hebben twee vragen naar aanleiding van de 
inbreng van partijen. In eerste instantie heb ik een vraag aan de SP -fractie. De SP maakt pas op 
de plaats omdat gezien de situatie de luchthaven niet hoeft te worden uitgebreid. Maar dan is 
de vraag of de € 7.500.000 voor de zakenvluchten - jullie hadden het over de neoliberale 
graaiers/grote graaiers - wordt geparkeerd en wordt aangewend om de zakenvluchten mogeUjk 
te maken. Hoe zit dat nou?" 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, aUereerst willen wij consistent zijn in onze besluitvorming. 
Wij hebben ons bij aanvang van dit gremia achter de eerdere besluitvorming geschaard en 
steeds hebben wij gesteld dat het binnen de kaders van het PKB, voor ons mogelijk moet zijn 
om Lelystad tot ontwikkeUng te brengen. Dat is ons uitgangspunt. In tegensteUing tot het 
standpunt dat onze Tweede Kamerfractie op dat punt heeft ingenomen. Wij houden ons er aan. 
Wij zien ontwikkelingen maar wij vinden het op dit moment nog veel te vroeg om de financiële 
middelen uit de begroting te halen terwijl we niet weten waar we precies heengaan. Wij 
zouden de komende maanden willen gebruiken om te kijken wat er daadwerkeUjk uitkomt. Dan 
kunnen wij altijd nog met elkaar afspreken of het niet te ruim is en of we moeten terugkomen 
op dat wat nu in de begroting is opgenomen. Bijvoorbeeld bij de Voorjaarsnota. Om nu al bij 
voorbaat te zeggen dat we alle financiële middelen uit de begroting van 2010 halen, daar zijn 
wij tegenstander van." 

De heer Meijer: "Het is natuurUjk wel een feit, als je alles met betrekking tot de luchthaven 
gevolgd hebt, dat er de eerstkomende 5 tot 7/10 jaar, geen uitzicht is op uitbreiding van 
luchthaven Lelystad. Het zou dan een overweging kunnen zijn, denken wi j , om het geld te 
benutten voor andere zinvolle zaken. Bijvoorbeeld schone energie, om maar even wat te 
noemen. Het zou zonde zijn om het geld te laten liggen in afwachting van dingen die gebeuren 
gaan. Iedereen weet wat er gaat gebeuren. Dat is nameUjk helemaal niets." 

De heer Stuivenberg: "Op termijn zou u best geUjk kunnen hebben. Dat weet ik niet. Ik kan niet 
in de toekomst kijken. Wij willen echter de zaak van vUegveld Lelystad niet blokkeren. Op dat 
punt denken wij er gewoon anders over. Ik ben zelf ook aanwezig geweest bij de AO over 
vUegveld Lelystad. Ik heb daar ook dingen beluisterd waarvan ik zeg: als het die kant op gaat 
wordt het voor ons heel moeiUjk om in dat proces mee te gaan maar voorshands blijven wij 
onze Ujn gewoon volgen." 

De heer Pels: "Voorzitter, zou ik een vraag mogen stellen aan de heer Meijer?" 

De voorzitter: "Ja, dat mag." 

De heer Pels: "Uw standpunt over de Luchthaven is bekend. U zegt nu zelfs dat hij er helemaal 
niet komt. Eigenlijk heeft het dus niet zoveel zin om er tegen te zijn. Mijn vraag is de volgende. 
U zegt hiermee eigenlijk ook: wij wensen hier helemaal geen bemoeienis meer mee. Of het nou 
wel of niet doorgaat, wij geven onze invloed weg want wat daar gebeurt, interesseert ons 
eigenUjk niet. Is dat een juiste weergave?" 

. - , De heer Meijer: "Ja, in die zin dat er volgens ons helemaal geen sprake is van provinciale 
\ invloed op de luchthaven Lelystad anders dan de infrastructurele zaken er omheen. Ik hoor ook 

bestuurders in de volle breedte, zowel op provinciaal als op lokaal niveau, van alles zeggen. Ik 
v '̂ ' hoorde op een OMALA bijeenkomst in de Kemphaan in Almere, zeggen: wij zullen zorgen dat er 

bestemmingen gaan komen. Wij zullen zorgen dat er vUegtuigen van a naar b zullen vUegen. Ik 
vraag mij dan af of men wel met de reaUteit bezig is. Daar gaan wij helemaal niet over." 

«^'•^ De heer Pels: "Het klopt dat het Rijk een belangrijke verantwoordeUjkheid heeft. Er is nu, 
4h=x^ volgens mij, een vrij historisch besluit genomen. Wij zijn al vanaf 1994 bezig en er is nu voor 

^^, het eerst een belangrijke voorwaarde gecreëerd. Of die ingevuld gaat worden Ugt voor een 
^ }, groot gedeelte aan de markt. Als regio hebben wij wel degeUjk invloed op de randvoorwaarden 

rondom de luchthaven. Ga je er straks met de auto naartoe of met hoogwaardig Openbaar 
. " ' vervoer? Wat voor banen levert het precies op? 
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Wat voor bedrijven willen wij daar hebben? Eigenlijk zegt u met uw standpunt nu: of het er wel 
of niet komt, ik hoef er geen invloed op te hebben want een luchthaven is altijd slecht en het 
kan mij niet zo heel veel schelen. Daarmee haalt u er niet het maximale uit voor de eigen 
inwoners." 

De heer Meijer: "Volgens mij is er dan kenneUjk sprake van een misverstand. Wij denken dat de 
provincie geen invloed heeft op de ontwikkeUng van de luchthaven als het gaat over 
bestemmingen en welke toestellen er wel of niet komen. Of halen wij Martinair hiernaartoe. 
Daar gaan wij helemaal niet over. Het is de markt die dat bepaalt. Een ander verhaal is, maar 
zo bedoelen wij het niet, dat als de luchthaven er is, inclusief luchtverkeersleiding enzovoort, 
de provincie kan zeggen - dat is ook de verantwoordeUjkheid van de provincie- dat er 
infrastructuur moet komen, goede busverbindingen etc. Dat is wat anders." 

De heer Pels: "Maar als je die rol goed zou willen spelen, dan heb je daar toch middelen voor 
nodig?" 

De heer Meijer: "Jawel, maar dat is toch heel anders dan, als lokale overheid, invloed hebben 
op de luchtvaart. Volgens mij is dat helemaal niet aan de orde. Dat kan ook helemaal niet. Dat 
brengt mij tegeUjkertijd op de vraag, als het mag voorzitter, aan de VVD. De VVD heeft in de 
eerste termijn gezegd: 'bij een verdere doorontwikkeUng van de luchthaven, is 
luchtverkeersleiding essentieel.' Dat is natuurUjk ook zo. 'Wij verwijzen naar de hiervoor 
eerder, mede door de WD, ingediende motie: hierin moet worden geïnvesteerd!' En dan:'de 
verantwoordeUjkheid ligt daarbij in eerste instantie bij de exploitant.' Dat riep bij ons de vraag 
op: als de exploitant zegt dat hij er geen geld voor heeft en geen mogelijkheden ziet - denk 
daarbij even aan Schiphol want de exploitant is natuurlijk Schiphol - gaat de VVD dan 
provinciaal geld beschikbaar stellen om luchtverkeersleiding in te richten? En op basis waarvan? 
Er moeten namelijk nog heel veel andere zaken geregeld worden. Ik noem maar even een ding. 
Dat is de interferentie met het Schiphol verkeer. Hoe zit dat nu VVD?" 

De heer Benedictus: ""Voorzitter, mijn antwoord aan de heer Meijer kan heel kort zijn. Wat in 
eerste termijn gezegd is staat er nog steeds. Wij vinden dat de investeringspUcht in eerste 
instantie bij de exploitant ligt. Wij hebben OAAALA en andere overlegfora om daarover te 
praten. Dat wij als provincie direct geld beschikbaar moeten steUen of überhaupt geld 
beschikbaar moeten steUen, vinden wij niet op onze weg Uggen." 

De heer Meiier: "Waarom dan in eerste instantie? Wat gebeurt er dan in tweede instantie?"" 

De heer Benedictus: "'Ik zeg nu: we gaan er over praten. In OMALA praten wij over dit soort 
zaken." 

De heer Meijer: ""Met de exploitant?" 

De heer Benedictus: ""Ja." 

De heer Oost: ""Voorzitter, als u goed heeft geluisterd naar de bijdrage van het CDA, dan is het 
CDA van mening dat Flevoland is gemaakt om een bijdrage te leveren om de nationale 
problemen die er zijn, elders in het land, hier op te lossen. In de rol van regisseur, één van de 
zeven naar onze mening, scheppen wij kaders om dat mogelijk te maken. Als ik de bijdrage van 
GroenLinks en de PvdD lees, zie ik daar angst in. Zij spreken grote zorgen uit en hebben het 
over crisissen, het klimaat en de wereld voedselsituatie. Wij staan er positief in. Wij vinden dat 
deze mogelijkheden geboden moeten worden. Om de heer Dijksma toch het gevoel van cultuur 
mee te geven, dat miste hij daarnet; daarnet stond hier een grote doos en uiteindelijk bleken 
daar twee mensen in te zitten. Mijn gedachte is nu dat er drie mensen in zaten en dat zijn 
mevrouw Roda, de heer Meijer en mevrouw Bax." 

De heer Meijer: "Voorzitter, een leuk betoog moet ik toegeven maar ik stel tevens vast dat het 
CDA de grote mondiale kUmatologische veranderingen bagatelUseert. Dat hoor ik u zeggen." 
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De heer Oost: '"Nee, u hebt mij horen zeggen dat wij hier in Flevoland willen ontwikkelen. Dat 
heeft u mij horen zeggen. Daar willen wij graag de kaders voor blijven scheppen. Dat doen wij."' 

De voorzitter: "Ik denk dat we hiermee de discussie kunnen afronden. Is iedereen het daarmee 
eens? Ik dank u allen voor uw inbreng. Dan gaan we over naar de moties. Wij zullen de vier 
moties, volgens het overzicht, van boven naar beneden doorwerken. Ik begin bij de motie, 
borging van kwaUteit. Is er behoefte aan debat over deze motie?" 

De heer Bosma: "Ik wil de motie graag toeUchten, voorzitter." 

De voorzitter: "Dan verzoek ik u achter de katheder plaats te nemen." 

De heer Bosma: ""De motie kwaliteitsborging. Als ik Provinciale Staten beluister dan hoor ik: wij 
willen graag invloed hebben. Sterker nog ik hoor mijn StatenUd collega van de SGP zeggen: wij 
willen graag minder departementale bemoeienis. Er kwam een paar maanden geleden een brief 
binnen van minister Ter Horst (van PvdA huize) van het ministerie van binnenlandse zaken. Zij 
schrijft daarin: dat geluid gaat in ieder geval ten aanzien van het interbestuurlijke toezicht van 
de Rijksinspecties, gehoord worden. U moet dan echter wel wat doen. Dat wordt ook 
voorbereid. Uw rol als Provinciale Staten wordt belangrijker en een instrument daarbij is 
kwaliteitsborging. Dat moet u gewoon doen. Sterker nog wij vragen aan anderen, als 
Middenbestuur, om de kwaUteitsborging te doen. Bij de verlening van vergunningen stellen wij 
dit bijvoorbeeld als voorwaarde. Als wij kijken naar onze eigen prestaties - daar hebben wij het 
Burgerjaarverslag voor - dan bUjkt dat er nog wel wat ruimte is voor verbetering, om het maar 
diplomatiek te zeggen. Percentages variëren van 84 tot misschien wel 92 procent. Er is af en 
toe behoorlijk wat ruimte. EigenUjk, zeker ook in deze tijd van financiële crisis, kun je het ook 
niet maken om geld over de balk te gooien of boetes te ontvangen via de wet dwangsom omdat 
je termijnen overschrijdt. Dat kan eigenlijk niet. Natuurlijk is in het verleden kwaliteitszorg, 
door onervarenheid met dat middel, door een aantal bedrijven en instelUngen verkeerd 
gebruikt. Het is een doel op zich geworden in plaats van een middel. Wij bepleiten er in ieder 
geval voor, dat is de interpretatie die wij geven aan de motie, om het als middel te gebruiken 
om het doel te bereiken. Daarom geven wij GS ook de gelegenheid om het goed uit te werken. 
Met andere woorden, maak gebruik van de mogeUjkheden die er zijn om een professioneel 
Middenbestuur te worden. Ik denk dat de urgentie daarvoor thans aanwezig is. Het signaal in 
het Burgerjaarverslag is: het gaat best redeUjk, we halen wel 80 procent. De wet dwangsom is 
duidelijk. Dat is niet voldoende tegenwoordig." 

De heer Siepel: "Voorzitter, ik ben erg blij met de toelichting van de WD-fractie op de motie. Ik 
worstel met het gegeven dat de motie in mijn ogen wat anders zegt dan wat de heer Bosma op 
dit moment toeUcht. Laat ik dit voorop stellen. De doelstelUng van de motie en het streven naar 
een betere dienstverlening - wij hebben daar in onze eerste termijn ook uitgebreid bij 
stilgestaan - wordt van harte door ons gedeeld. Wij zijn met de WD-fractie van mening dat wij 
er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat wij binnen de termijnen besUssen. We zijn 
bUj dat de WD in haar toelichting uitlegt dat deze motie vooral als ondersteuning van dat 
initiatief bedoeld is. Ik kom alleen nog niet verder met de laatste zin van het tweede deel van 
het dictum, nameUjk: dat het college wordt opgedragen om te komen met een planning voor de 
invoering van een kwaUteitsmanagementsysteem. Ik ben er nog niet van overtuigd, voorzitter 

..;~::3 dat wij als Staten in de positie zitten dat wij moeten bepalen dat er een 
C-_3 kwaUteitsmanagementsysteem moet komen, sterker nog ik denk dat we dat gerust aan het 
,̂y, beoordelingsvermogen van het college kunnen overlaten. Dus als de WD-fractie bedoeld om te 

O J vragen met verbetervoorstellen te komen, ondersteunt mijn fractie dat van harte. Als de VVD 
J^,-, bedoelt dat ze graag met de commissie en het college in discussie zou willen op basis van het 

verslag, ondersteunt mijn fractie dat ook van harte. Wij zijn echter nog niet zover dat we 
zeggen dat er een kwaUteitsmanagementsysteem voor moet worden ingevoerd."' 

De heer Bosma: "Ik zie heel veel overeenkomsten in uw verhaal. We moeten kijken naar 
verschillen en overeenkomsten. Wij gaan ervan uit dat, wil je de termijnoverschrijdingen 
daadwerkelijk aanpakken, je er natuurlijk wel over kunt praten en het kan registreren, zoals 
thans gebeurt in het Burgerjaarverslag, maar de ervaring wijst uit dat je er toch wat meer voor 
moet doen. 
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Een van de geëigende middelen voor kwaUteitszorg, is een kwaliteitsmanagementsysteem. Wij 
geven eigenUjk GS de opdracht: ga het bekijken en bespreek dan in de commissie wat de meest 
wijze vorm Ujkt te zijn. Ik heb er vertrouwen in dat het college dat op goede en adequate wijze 
kan doen. Als er iets uitkomt dat totaal niet werkt, neem ik aan dat wij de wijsheid zullen 
hebben om het niet door te voeren. Ik ga er echter vanuit en heb volledig vertrouwen in het 
coUege, dat zij iets voorstellen wat wij kunnen invoeren. U geeft eigenUjk aan, dat is mijn vrije 
interpretatie van uw woorden, dat de stap van gelijk invoeren misschien een stap te ver is. Wat 
mij betreft kunt erop rekenen dat op het moment dat er iets uitkomt dat niet goed is, ik de 
vrijheid neem om daar afstand van te nemen." 

De heer Siepel: '"De vrijheid om de uitkomsten van het onderzoek en van het verslag te 
interpreteren, houd ik als Statenlid en als fractieUd liever tot het moment dat de uitkomst daar 
is. Ik zie het vooral ook als een waarschuwing richting de WD-fractie om niet in de valkuil te 
vallen die u zelf in uw bijdrage benoemd, namelijk: wanneer is kwaUteitsborging een doel en is 
het niet langer een middel. Op het moment dat we het met elkaar in vaste vorm gieten, is het 
niet meer een middel maar is het bijna een doel geworden en ik vind dat een valkuil." 

De heer Bosma: ""Die valkuil horende, kan ik met uw verhaal meegaan en wat mij betreft gaan 
we het gewoon in de commissie bespreken en daarna besluiten hoe we het gaan aanpakken. 
Anderzijds is het wel zo dat als er een goed voorstel Ugt, ik me niet voor kan stellen dat we dat 
niet gaan invoeren. In zekere zin Ugt daar, wat mij betreft, een automatisme in." 

De voorzitter: "Betekent dat, dat u de motie intrekt? U verwijst de discussie nu namelijk naar de 
commissie." 

De heer Bosma: "Nee, ik ben niet voornemens de motie in te trekken." 

De voorzitter: "Als de motie is aangenomen heeft het weinig zin om er in de commissie over te 
gaan discussiëren. Daar komen wij straks wel op terug. Ik geef het woord aan de heer 
Posthumus." 

De heer Posthumus: "'Voorzitter, ik kan mij grotendeels aansluiten bij de woorden van de heer 
Siepel. NatuurUjk is het wel van belang of de motie wordt ingetrokken of overeind bUjft. Wat 
mij betreft is de motie te stringent geformuleerd. Het is prima dat een aantal zaken naar het 
Burgerjaarverslag worden geconsulteerd. In de commissie hebben we daar ook over gesproken. 
Ook de wet dwangsom en de eventuele gevolgen daarvan zijn daarbij benoemd. Ook de nadeUge 
financiële gevolgen. Ik was positief over de beantwoording van de commissaris in de commissie. 
Hij gaf aan dat klantgerichtheid voorop staat en het daardoor voor kan komen dat termijnen wel 
eens worden overschreden. Er is toen gezegd of er gekeken kan worden of dat kan worden 
voorkomen. Mevrouw Bliek heeft die woorden zo-even ook herhaald. Prima! Het zou wat ons 
betreft dan moeten gaan om onderzoek naar werkprocessen en het zorgen dat de wet 
dwangsom en de eventuele financiële consequenties daarvan wordt beperkt. Zo is niet gezegd 
dat hij geen nadeUge consequenties heeft. Wat ons betreft zou dat een open vraag aan het 
college moeten zijn. De commissaris heeft dat in feite al min of meer toegezegd in de 
commissie en mevrouw BUek heeft het eigenUjk zojuist herhaald in haar betoog vanuit het 
college, door aan te geven dat er in het tweede kwartaal van volgend jaar in de commissie 
Bestuur op zal worden teruggekomen en dat de vragen inmiddels binnen de ambteUjke 
organisatie uitgezet zijn. Dan twijfel ik helemaal aan nut en noodzaak van de motie, op dit 
moment." 

De heer Ruifrok: "Voorzitter, dank u wel. Ik heb twee opmerkingen. Ik vind het jammer dat de 
heer Bosma zijn eigen verstandige conclusie van achter de katheder, niet omzette in daden 
namelijk: de motie terugtrekken en op commissieniveau bespreken hoe je met elkaar op een 
juiste manier het resultaat dat je wilt bereiken, kunt reaUseren. Er moet eigenUjk een 
argument bij en ik heb nog geen kwartier geleden een prominent Ud van uw eigen fractie hier 
horen zeggen dat hij vind dat de Staten eigenUjk terughoudend zouden moeten zijn om zich te 
zeer op uitvoeringsniveau met zaken te bemoeien daar waar er nog volop ruimte ligt voor het 
coUege en de intentie van het college aanwezig is om het goed te doen. 
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Ik denk, mijnheer Bosma, benut nou die ruimte en trek die motie terug want over de inhoud van 
uw punt is volgens mij volstrekt geen discussie. Het gaat er alleen om op welke wijze je dat 
verstandig kunt aanpakken en we hebben daar volgens mij prima spelregels voor in dit huis." 

De heer Bosma: "Ik wil daar even op reageren door u eraan te herinneren dat deze motie er 
eerder lag dan het standpunt van het college. Deze motie draagt er dus in ieder geval aan bij 
dat hier over gesproken wordt. De motie heeft duidelijk als doel een stok achter de deur te 
geven om te zorgen dat dit ook echt opgepakt wordt." 

De heer Ruifrok: "Dan heeft u uw doel ruimschoots bereikt op dit moment."" 

De heer Bosma: ""Dan ben ik erg benieuwd waar uw angst in zit om deze motie te ondersteunen. 
Temeer omdat uw eigen partij, de PvdA, ooit de suggestie heeft gedaan om kwaliteitsborging te 
verbeteren bij provincies." 

De heer Ruifrok: "Het gaat mij niet om angst, voorzitter. Ik moet dan nog serieuzer worden dan 
ik al was. Ik vind dat je effectief met je middelen, t i jd en energie moet omgaan. Wat je wilt 
bereiken is dat de dienstverlening aan burgers zo optimaal mogelijk verloopt. Dat je met elkaar 
met 20 min mogeUjk verkeerde consequenties van bijvoorbeeld de wet Dwangsom, 
geconfronteerd wordt. Er zijn tal van manieren om dat te doen. Ik vind dat je, je ti jd en 
energie beter kunt besteden om zo effectief mogelijk je werk te doen dan nu met elkaar een 
protocol te bedenken, terwijl je nog andere wegen aan het bewandelen bent. Dat is de reden 
waarom ik op dit moment, dan loop ik vooruit op een discussie die we, wat mij betreft, in de 
commissie hadden moeten voeren en waarin het coUege ook een rol zou kunnen spelen, zeg: 
laten wij ons nou niet op dit niveau van uitvoering met de zaak bezighouden. Als u het wilde 
agenderen en als u het bewustzijn nog eens prominent in beeld wilde zetten, dan is dat volgens 
mij ruimschoots gelukt. Ik zie niet in waarom wij er nu, met deze conclusie, een motie over 
zouden moeten aannemen." 

- ^ j : y 

Mevrouw Roda: ""Mijnheer Bosma, bent u met mij eens dat nu op zijn minst de indruk ontstaat 
dat een aantal partijen hier de zaak ontzettend groot maken, waar we eigenUjk hebben gezegd: 
laten we dit nu eens structureel aanpakken. CoUege zoek een goed systeem waarbij je kunt 
borgen dat zaken als wetteUjke termijnen goed in de gaten worden gehouden. Dat we niet in de 
fout gaan en dat we niet geconfronteerd worden met boetes. Die eis steUen wij aan onze 
partners met wie wij contracten afsluiten dus die kunnen wij onszelf ook stellen. Ik krijg hier 
het idee dat de andere partijen er een enorm verhaal van aan het maken zijn. Terwijl ik het 
gevoel heb dat het toch niet veel meer is dan dat." 

De heer Bosma: "Ja mevrouw Roda, ik kan niet anders zeggen dan dat ik het helemaal met uw 
uitleg eens ben." 

De voorzitter: "Dat was een innige omarming, begrijp ik. Kunnen we dit afronden? Ik concludeer 
dat u de motie niet heeft ingetrokken. Dat klopt? Dan zullen wij hem straks in stemming 
brengen. Wij gaan door met de volgende motie dat is de stimuleringsregeUng 'Flevoland rijdt 
schoon'. Daar is al het een en ander over betoogd. Is er behoefte aan debat over deze motie? 
Dat is het geval. Mag ik de indiener vragen achter de katheder plaats te nemen?" 

De heer Bogerd: "Voorzitter, het is heel duidelijk wat de motie beoogt. Het valt ook op. Onze 
moties zijn zeer beperkt. Anderen hebben twee vellen nodig wij doen dat gewoon op één 
velletje. Wij willen graag meer bekendheid geven aan de bestaande SubsidieregeUng. De 
regeUng loopt tot 2011. Er is voldoende geld aanwezig om mensen die op deze manier een 
aanvraag indienen, te voorzien. Er wordt slechts mondjesmaat gebruik van gemaakt. Dat vinden 
wij jammer. Wij zeggen daarom: laten wij meer bekendheid geven aan de stimuleringsregeUng 
'Flevoland rijdt schoon'. Waarom wil ik dat extra benadrukken? Omdat wij als Flevoland een 
pioniersprovincie zijn. U hebt ook uit het antwoord van de gedeputeerde gehoord dat andere 
provincies dit nog niet kennen. Laten wij nu als provincie Flevoland het voorbeeld geven. Laten 
wij de provincie zijn die op dit gebied het voortouw neemt. Ik twijfel er niet aan dat als wij dit 
rond zouden bazuinen de andere provincies ook meedoen om deze regeUng tot stand te 
brengen. 
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Almere en Heerenveen zijn bijvoorbeeld druk bezig om te kijken of je, voor elektrische auto's, 
de stekker ergens in kan steken. Kortom dit past helemaal in de snelle ontwikkeling van de 
elektrische auto en ik wil die auto's graag onder deze regeUng laten vallen. Nog één ding. Het is 
een motie dus als GS zeggen dat het niet kan dan moeten zij met goede argumenten komen. Wij 
zeggen: GS het zou kunnen. Ga aan het werk en kijk of het binnen de regeling past. Lukt het 
niet dan krijgen we als antwoord van GS: jammer, maar het kan niet. Dan hebben we er in ieder 
geval een goede argumentatie onder." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, het is een prachtig betoog. Het leuke ervan is dat ik er 
helemaal niets tegenin te brengen heb. Ik heb slechts een simpele vraag. En het steUen van een 
vraag, in deze nieuwe manier van debatteren, kan alleen als je het woord vraagt. Het Ujkt mij 
dus gepast om de vraag nu te stellen. Uw motie bestaat in feite uit twee besUspunten. Met het 
eerste besUspunt kunnen wij gewoon instemmen. Daar is niets mis mee. Het is in feite 
uitvoering van bestaand beleid. Punt b. is iets lastiger. Daarvan dachten wij dat als je hem zo 
zou kunnen lezen dat dit een onderdeel zou moeten worden van de overwegingen van GS, wij 
dan in de voorstellen van GS zelf de mogelijkheden en onmogelijkheden tegenkomen, als die er 
zouden zijn. Als de tekst zo gelezen moet worden, kunnen wij de motie steunen. Als hij anders 
gelezen moet worden en meer een richting geeft aan GS van: zo moet het, dan kunnen wij hem 
niet steunen. Ik wil graag uw visie daarop horen." 

De heer Bogerd: "De SGP houdt niet van dictaten. Er wordt weleens gezegd dat we dat doen 
maar ik ga geen dictaten opleggen. Wat wij hier hebben willen neerzetten is: GS kijk er eens 
naar of ook elektrische auto's gebruik kunnen maken van deze regeUng. Als het niet kan, dan 
kan het niet. Zo kent u mij ook. Zelfs als er geen geld beschikbaar is. Dan moeten wij de burger 
niet voor de gek houden maar dan moeten we zeggen dat het niet kan. Maar, zoek het eens uit. 
Misschien is het iets te veel als dictaat gesteld. Dan wil ik dat wel bijsturen. De essentie is: GS 
zoek het uit.'" 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, zoals we de SGP kennen komt er een mooi en uitgebreid 
verhaal. Wij kunnen het steunen want het is nu duideUjk wat de geest van de motie inhoudt. 
Wij zullen de motie straks steunen. Dank u wel, voorzitter." 

De voorzitter: "Het is misschien goed om het te markeren want nu vindt een tekstwijziging 
plaats." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik heb twee handen en een apparaat en nog iets dus ik moet naar 
mijn plek terug om de motie te wijzigen." 

De voorzitter: "Ik probeer het voor u te verwoorden. Misschien help ik u daarmee. In feite hoor 
ik u zeggen dat u bij onderdeel b. van de besluitvorming zegt: de formulering die we nu 
afspreken is; te onderzoeken of de aanschaf van een nieuwe elektrische auto ook in aanmerking 
kan komen voor subsidie. Als iedereen zelf handmatig deze verandering aanbrengt: te 
onderzoeken of ook de aanschaf van een nieuwe elektrische auto in aanmerking kan komen voor 
subsidie. Dan hebben we dat, bij dezen, geregeld." 

De heer Bogerd: "En we spreken af dat we niet wachten totdat de zon opgaat. Het moet wel 
binnen een redeUjke termijn gebeuren." 

De voorzitter: "Dat is uiterlijk 2010." 

De heer Bogerd: "Ik verwacht dat het serieus opgepakt wordt." 

De voorzitter: "Ja." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, ik wil even uitspreken dat ik het erg waardeer, dat we in zo 
korte t i jd tot een vergeUjk zijn gekomen. Dank u wel." 
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De voorzitter: "Misschien kan mevrouw Roda zich mengen in het debat.'" 

Mevrouw Roda: "Ja, met het risico dat u zegt dat ik meteen uitgesproken ben, zou ik toch nog 
even mijn steun voor deze motie willen uitspreken. Wij hebben bij het begin van die regeling 
ook vragen gesteld over het feit waarom we middelen gaan inzetten voor iets wat het eigenlijk 
net niet is. Kan dat niet beter? Dit geeft de mogelijkheid om die verbetering aan te brengen. 
Wij zijn dus heel blij." 

De voorzitter: "Ik denk dat hiermee het debat kan worden afgesloten. Dan gaan we verder met 
de derde motie. De (Her)inrichting van het Middenbestuur. Wenst u daar discussie over?" 

De heer Posthumus: "Voorzitter, eigenUjk geen discussie maar meer een korte opmerking. Ik wil 
toch nog even gezegd hebben dat het een sympathieke motie is. In commissieverband komt het 
Middenbestuur binnenkort uitgebreid aan de orde. Er zit ook een procesvoorstel bij voor de 
toekomst. Daarin wordt gesproken over een conferentie in februari hier in dit huis. Ik zou 
daarom voor wat betreft de uitvoering willen oproepen om bij dat proces aansluiting te 
zoeken." 

De heer Bogerd: "Meestal is het CDA goed van begrip. BUjkbaar heeft men het deze keer niet 
begrepen. Dat heb je als je in feeststemming bent met je 25 jarig bestaan. Dan raak je soms 
even het spoor bijster. De bedoeling is deze. Er is een IPO commissie die zich bezighoudt met 
het Middenbestuur. De essentie van deze motie is: kijk nou niet alleen als IPO bestuurders naar 
die motie, GS leden. Laat ook het duaUsme horen. Op een gegeven moment moet er een 
standpunt worden ingenomen over het Middenbestuur. Laat de Provinciale Staten er dan ook bij 
betrokken worden. Ik heb het een nationale bijeenkomst genoemd. Ik vind, in ieder geval, dat 
de 12 Provinciale Staten geraadpleegd moeten worden over dit gebeuren. Dat signaal wil ik 
laten horen aan het IPO." 

De heer Posthumus: "Voorzitter, dan heb ik het toch goed begrepen. Misschien ben ik dan niet 
duideUjk geweest. In het procesvoorstel Middenbestuur, is het volgens mij de bedoeUng dat we 
in februari ook een soort congres houden, voor onszelf. Ik bedoel te zeggen dat uw motie prima 
is en ik hem ook ondersteun maar dat ik mij ook kan voorsteUen dat de inbreng vanuit onszelf 
daarin wordt meegenomen. Ik heb u goed begrepen." 

De heer Ruifrok: "Voorzitter, de heer Bogerd heeft zich deze middag eerder een flexibel mens 
getoond en misschien kan hij dat nog een keer doen. Hij heeft net namelijk in zijn toeUchting 
een formulering gebruikt die mij over de streep zou trekken om de motie wel te aanvaarden. 
Hij heeft nameUjk de oproep tot een nationale conferentie veranderd in een oproep om de 
Staten in Nederland te raadplegen, alvorens tot een standpunt te komen. Met dat laatste ben ik 
het volmondig eens." 

De heer Bogerd: "Voorzitter, als we de woorden: 'door middel van een nationale bijeenkomst', 
schrappen dan zijn we al een eind verder." 

De heer Ruifrok: "'Als de motie, in die zin, gewijzigd kan worden, is dit ook voor de PvdA een 
prima motie." 

De voorzitter: "Ik neem aan dat dit voor iedereen goed te volgen is. U wordt verzocht om 'door 
^ , middel van een nationale bijeenkomst' te schrappen. Is dat voor iedereen goed te volgen? Dat 
((Jij) we daar straks geen misverstanden over krijgen. Dan is hiermee deze motie voldoende 

besproken en gaan we over tot de volgende motie betreffende de Flevolandse lobby. Die wordt 
breed door iedereen gesteund. Wordt een debat daarover gewenst?" 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, het gaat er niet zozeer om, om nu opnieuw een debat te voeren 
{[-rss^ over de centrale kwestie in deze begrotingsbehandeUng. Dat hebben wij de hele middag al 

gedaan. Ik wil wel nog een paar dingen toeUchten. In de eerste plaats is de motie inmiddels -
dat is niet helemaal duidelijk doordat er een kras staat door het CDA en een streep door de 
naam van de heer Van Wieren - door alle fracties ingediend en ondertekend. Hij is dus 
Statenbreed ingediend. 
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Wel wil ik nog benadrukken dat de motie bedoeld is als oproep aan onszelf als Staten om nog 
meer lobby te voeren en steun in de rug te zijn voor het coUege bij de lobby, die al zeer 
intensief gevoerd wordt. Naar aanleiding van signalen, zowel uit Den Haag als van ons eigen 
college, dat een dergeUjke motie steunend kan zijn voor de zeer gerechtvaardigde opvatting 
dat, als wij onze opdracht zelfbewust en naar behoren willen uitvoeren, die extra middelen 
absoluut noodzakeUjk zijn. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u. Zijn er mensen die daar nog op willen reageren? Ik interpreteer uw 
inbreng als zodanig dat u het college opdraagt deze motie onder de Kamerleden en het Kabinet 
te verspreiden."" 

Mevrouw Boode: "'Inderdaad." 

De voorzitter: ""Dank u wel. Verder geen reacties? Prima. Dan merken we straks bij de stemming, 
uw instemming wel. Daarmee hebben wij de moties en de amendementen voldoende besproken. 
Zijn er nog andere onderwerpen die iemand van u in dit debat aan de orde zouden willen 
stellen? Dat is niet het geval. Dan ga ik nu de gedeputeerden langs om hen te verzoeken het 
standpunt van GS over de amendementen en de moties aan u mee te geven. Ik zal daarna aan 
de orde stellen of u nog behoefte heeft aan een schorsing of dat we over kunnen gaan tot 
stemming. Dat zal ik daarna aan u vragen. Dan begin ik bij gedeputeerde Dijksma."" 

Gedeputeerde Dijksma: "Voorzitter, ik zie één amendement dat tot mijn portefeuiUe behoort. 
Dat is het amendement over de renteopbrengst energiebedrijven. Ik weet dat de heer Van 
Wieren dit ook regelmatig in verband heeft gebracht met de motie personele frictiekosten. Ik 
wil hem toch apart zien. Als ik hem zo mag lezen dat wij 2010 ten laste van onvoorzien doen en 
het voor 2011 en volgende jaren inbrengen in de stelpost 'nog te verrichten ombuigingen', dan 
zou het mij lief zijn en kunnen wij dit amendement als college ondersteunen. Nou ja 
ondersteunen, wij hebben er dan geen bezwaar tegen. Laat ik het zo zeggen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, wij worden altijd door deze gedeputeerde opgeroepen om 
dekking te zoeken. Dat hoort ook echt zo wanneer je het over 2010 hebt. Dat hebben wij ook 
gedaan. Voor de andere jaren hebben wij het in ieder geval alvast even meegenomen, maar of 
daar een andere uitkomst uitkomt, is niet van belang. Het gaat erom dat niet de 
renteopbrengsten overeind bUjven op de manier zoals zij nu in het voorstel zitten. Maar dat het 
geschrapt wordt. Waar het dan uitkomt, is voor andere jaren een afweging ten opzichte van het 
financiële plaatje dat er dan is." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan de tweede motie voor gedeputeerde Dijksma." 

Gedeputeerde Diiksma: "Voorzitter, vanuit mijn portefeuille Infra. Ten aanzien van het 
opschorten van het speerpunt Luchthaven, denk ik dat de discussie heel duideUjk door de heer 
Pels is gevoerd. Daarom zijn wij niet erg enthousiast over deze motie." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan kijk ik even naar gedeputeerde Bos." 

Gedeputeerde Bos: "WeUicht ten overvloede, voorzitter. Over de Flevolandse lobby. Als uw 
Staten deze motie zullen aannemen, zullen wij dit natuurUjk van harte in het IPO bestuur onder 
de aandacht brengen omdat de indiener nadrukkeUjk deed alsof er onvoldoende enthousiasme 
was om de Staten erbij te betrekken. Deze gedeputeerde zal het op zich nemen om dit ook in 

.f-t. ft 

ti i ,ï het IPO bestuur aan de orde te steUen 

De voorzitter: "Dank u wel. Gedeputeerde BUek. 

'S-

Gedeputeerde Bliek: "Dank u wel, voorzitter. Motie A, borging van de kwaliteit. Gezien de 
discussie en de overeenstemming tussen de partijen, die gelijk is met het standpunt van het 
college, denk ik dat u de motie kunt aannemen. Dan gaan wij hem uitvoeren. Wij zijn dus 

C s ^ positief over deze motie. De stimuleringsregeUng 'Flevoland rijdt schoon' èn de uitleg van de 
__ indiener van deze motie, de heer Bogerd van de SGP, is mij heel duideUjk. We zullen dit 

^ ^ p y oppakken, bekijken, in kaart brengen wat de mogeUjkheden zijn en ben u teruggekomen. 
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Wij staan dus ook positief ten aanzien van deze motie. Dan komen we bij het amendement 
personele frictiekosten. Er zijn voldoende argumenten om te zeggen: doe dit nou niet. Je haalt 
er € 200.000 af en stopt dat in 'onvoorzien'. Als je kijkt naar wat de besteding is voor dit jaar, 
is dat € 1.500.000. We hebben voor volgend jaar al € 1.100.000 geprognosticeerd. Dan is er al € 
400.000 afgehaald. U haalt er nog een keer € 200.000 af met het argument: vergeUjkbare 
organisaties. Ik heb gezegd dat er op dit moment een benchmark wordt gedaan. Ik denk dat 
vergeUjkbare organisaties, vergelijkbare provincies zijn met ongeveer dezelfde omvang. Die 
vergeUjking zie ik nog niet zo zeer in uw argumenten. Dit amendement wordt dus vanuit het 
coUege ontraden." 

De voorzitter: "Dank u wel. Wat betreft de motie rond de inrichting van het Middenbestuur, 
heeft u denk ik wel begrepen dat het college daar geen bezwaar tegen heeft. Is er behoefte aan 
een schorsing voor overleg binnen de fracties over de stemmingen?" 

De heer Bogerd: "Voorzitter, ik wil nog iets zeggen over de kwaliteitsborging. In de eerste ronde 
begreep ik dat de gedeputeerde zei: nou dat gebeurt en eigenUjk zitten wij hier niet op te 
wachten. Zo vertaal ik het. Maar nu zegt u: het gebeurt en de motie is prima. Wat mij uit de 
discussie hier in de kring opviel, was: de burger/het bedrijfsleven zit erop te wachten. Dat wij 
goede kwaliteit leveren, daar gaat het om. Ik kan mij helemaal aansluiten bij wat de heer 
Ruifrok zei. Ga er in de commissie eens over praten welke methoden of welk systeem je 
daarvoor moet gebruiken. Misschien kan er dan een toeUchting worden gegeven hoe momenteel 
de kwaliteitszorg in de organisatie geborgd is. Zo heb ik het opgepakt en daar kon ik mij wel in 
vinden." 

Gedeputeerde BUek: "Voorzitter, de heer Bogerd is scherp en dat verwacht ik ook van hem. Ik 
zal het u exact vertellen. De afdeling handhaving en vergunningverlening is ISO gecertificeerd. 
Je moet ervan uitgaan dat de kwaliteit daarmee geborgd is. Op dit moment vindt een traject 
plaats om, overal in de organisatie waar men werkt met termijnen waar de overheid zich aan 
moet houden en die zij niet mag overschrijden, te bekijken wat je daar precies aan moet doen. 
Daar moet gelijkheid in komen. In die zin dat je het geborgd hebt. Wij zijn er al mee bezig of je 
dat speciaal met een kwaUteitsborgingsysteem zou moeten doen of dat je er juist voor moet 
zorgen dat de prestatie geleverd wordt. 100% geen overschrijding. Met andere woorden alles 
100 procent binnen de termijnen die er voor staan, met inachtneming van alle uitzonderingen 
die daar ook van toepassing op kunnen zijn. In die zin heb ik het ook scherp geformuleerd. Het 
is uitgezet in de organisatie. We komen er graag in het tweede kwartaal in de commissie 
Bestuur bij u op terug." 

De heer Ruifrok: "Mij gaat het een heel klein beetje duizelen. Dat kan te maken hebben met de 
druk op mijn oren waar ik sowieso al last van heb maar ik hoor eigenUjk de gedeputeerde nu 
weer een motivatie aanvoeren die tegen het dictum van deze motie is. Dan begrijp ik niet 
waarom het college nu zegt: wij nemen hem gewoon over. Dat is mij echt heel onduidelijk." 

De voorzitter: '"Ik kan mij de verwarring wel voorstellen. Als ik me er als voorzitter even mee 
mag bemoeien. Laten we niet teveel spijkers op laag water zoeken. De essentie is dat we 
kunnen afspreken - dat bedoelt de gedeputeerde te zeggen- dat we er in de commissie nog eens 
goed op terug kunnen komen om die problematiek te bespreken. Als dat de essentie is van wat 
wij afspreken. Als die betekenis eraan wordt gegeven zegt de gedeputeerde: dan heb ik er niet 
zoveel bezwaar tegen als u de motie aanneemt. Als u zegt: ik geef een andere uitleg aan de 
motie dan de afspraak dat we ons in de commissie er nog eens goed over verantwoorden, dan 
zal de gedeputeerde zeggen dat zij de motie afraadt. Maar de gedeputeerde heeft het 
geïnterpreteerd op grond van het gevoerde debat. Daar ontstond dat verschil door. Als zij het 
mag interpreteren als: we gaan ons als GS er in de commissie over verantwoorden. Dan kunt u 
controleren of het voldoende is. Zo beschouw ik de woorden van de gedeputeerde. En met die 
interpretatie ervan, uit GS geen bezwaar tegen de motie. Al is hij dan wat overbodig want dat 
zouden wij anders ook wel gedaan hebben. Daar hoeven wi j , wat GS betreft, niet zo principieel 
over te doen." 
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De heer Siepel: "Voorzitter, dat roept dan toch wel een reactie op van de kant van de Staten. 
Dan zou opnieuw de vraag aan de WD-fractie zijn of zij het standpunt van GS deelt, dat de 
motie daarmee overbodig wordt. Mijn fractie heeft geen behoefte aan een stemming over deze 
motie." 

De voorzitter: "Dat is dan aan de WD-fractie." 

De heer Bosma: ""Ja, de WD-fractie kan daar heel simpel over zijn. KwaUteitsborging is een 
instrument dat al 25 jaar bestaat. Het Burgerjaarverslag bestaat ook al een aantal jaren. De 
prestaties ook. In zekere zin is het zo dat GS er al eerder mee had kunnen komen. Wij zijn nu 
met deze motie gekomen om dat naar voren te halen. GS geven nu zelf aan dat ze wat gaan 
doen. Misschien is de motie wel overbodig op deze weg. Overbodige moties komen wel vaker 
voor." 

'msssP 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, begrijpen wij uit de hele discussie dat de motie gezien kan 
worden als ondersteuning van beleid?" 

De heer Ruifrok: "Voorzitter, ik houd voor mijzelf van duideUjkheid. Ik proef dat ook uit de 
woorden van de heer Siepel. Ik vind dat soort interpretaties heel vervelend. Ik zou willen vragen 
om de motie straks gewoon in stemming te brengen, dan kunnen wij ons gedragen zoals we dat 
zelf graag willen." 

De voorzitter: "Vooralsnog was dat ook mijn eigen conclusie. Dat geeft de meeste 
duidelijkheid." 

De heer Bogerd: "Dan wordt de motie in stemming gebracht zoals hij er letterUjk Ugt." 

De voorzitter: "U moet zich reaUseren dat als u de motie afwijst, we het ook niet mogen doen." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, het is allemaal heel leuk en aardig maar ik heb nog steeds 
geen antwoord op mijn vraag." 

De voorzitter: "Dan ben ik de vraag even kwijt. Kunt u de vraag even herhalen?" 

De heer Stuivenberg: "De vraag is of de hele discussie herleid kan worden tot ondersteuning van 
beleid. Moeten we de motie zo uitleggen?" 

De heer Bosma: "Wat mij betreft is dat de correcte uitleg." 

De voorzitter: "Prima, wij zullen straks zien hoe u stemt en daarna ervaren hoe er mee 
omgegaan wordt. Is er behoefte aan een schorsing?" 

De heer Siepel: "Voorzitter, bij interruptie op de heer Stuivenberg. Het antwoord op de vraag 
van mijnheer Stuivenberg hangt af van degene aan wie hij hem stelt. Als hij de vraag aan mij 
zou SteUen zou hij een ander antwoord krijgen." 

De voorzitter: "Dat vermoedde ik al. Hij werd echter gesteld aan de indiener. De vraag is 
beantwoord dus ik stel voor dat we deze beraadslaging afsluiten. Zijn er nog andere 
onderwerpen die niet besproken zijn en die u toch aan de orde had willen steUen? Dat is niet 
het geval. Is er behoefte aan een schorsing voor de stemmingen? Wenst er iemand een 
schorsing? Dat is niet het geval. Dan gaan wij nu eerst de Najaarsnota in stemming brengen. Het 
voorstel van de Najaarsnota en de afhandeUng zoals verwoord in de stukken. Mevrouw Roda, u 
wilt een stemverklaring afleggen? Ga uw gang." 

7. Najaarsnota 2009 
Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Wij willen graag laten aantekenen dat wij wat betreft 
punt 13, onze teleurstelling uitspreken. Het gaat hier nameUjk om middelen die bedoeld waren 
voor hoogwaardig Openbaar vervoer. 
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Die worden nu voor een heel groot deel ingezet voor veel meer asfalt. Dat vinden wij een zeer 
teleurstellende zaak. Met deze gemaakte opmerking kunnen wij verder instemmen met het 
voorstel." 

De voorzitter: "Nog andere stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan breng ik nu de 
Najaarsnota 2009 instemming. 

Stemming Najaarsnota 2009. 
Voor stemmen: allen. 
Dan is de Najaarsnota 2009 aangenomen. 

8. Programmabegroting 2010 
De voorzitter: "Hierbij worden de amendementen en de moties eerst in stemming gebracht. Ik 
begin met de amendementen. U hebt allemaal het overzicht voor u Uggen? Dan werken wij ze 
aan de hand van het overzicht af. Dan komt als eerste aan de orde het amendement: 

1. Renteopbrengsten energiebedrijf. Ingediend door het CDA, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SP, SGP 
en GroenLinks. 
Wie wordt geacht tegen dit amendement te stemmen?" 

De heer Van Amerongen: "Voorzitter, ik zou een stemverklaring willen afleggen. Een 
stemverklaring bij de toelichting van de gedeputeerde. Ervan uitgaande dat de specifieke 
voorstellen voor de aanwending van deze middelen, ook zoals gangbaar langs commissie en 
Staten verlopen, kunnen wij als fractie instemmen met dit amendement." 

De voorzitter: "Zijn er nog anderen die een stemverklaring willen afleggen? 
Wie wordt geacht tegen dit amendement te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het amendement met algemene stemmen aangenomen. 

Dan ga ik door naar het volgende amendement: 
2. Personele frictiekosten. Ingediend door het CDA, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SP, SGP en 
GroenLinks. 
Wil iemand hier een stemverklaring over afleggen? Dat is niet het geval. Wie wordt geacht hier 
tegen te stemmen? 
Tegen stemmen: de voltallige fractie van de WD. 
Het amendement is aangenomen. 

Dan ga ik door met het derde amendement. 
3. Opschorten van het speerpunt Luchthaven. Ingediend door GroenLinks en PvdD. Wil iemand 
daar een stemverklaring over afleggen? Dat is niet het geval. Wie wordt geacht tegen dit 
amendement te stemmen? 
Tegen stemmen: ChristenUnie, SP, PvdA, SGP, CDA en WD. 
Hiermee is het amendement verworpen. 

Dan ga ik over naar de moties. Dan breng ik als eerste instemming motie A! 
A. Borging van kwaUteit. Ingediend door de WD en GroenLinks. Wil iemand hier een 
stemverklaring over afleggen? Dat is niet het geval. Wie wordt geacht tegen de motie te 
stemmen? 
Tegen stemmen: ChristenUnie, PvdA en CDA. 19 stemmen. 
Hiermee is de motie verworpen. 

Motie B. StimuleringsregeUng 'Flevoland rijdt schoon'. Ingediend door de SGP. Is er iemand die 
hier een stemverklaring over wil afleggen? Dat is niet het geval. Wie wordt geacht tegen deze 
motie te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is de motie met algemene stemmen aangenomen. 
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Motie C. (Her)inrichting Middenbestuur. Ingediend door SGP, SP, GroenLinks en VVD. Is er 
iemand die over deze motie een stemverklaring wil afleggen? Dat is niet het geval. Wie wordt 
geacht tegen deze motie te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 

Motie D. Flevolandse lobby. Ingediend door PvdA, WD, SP, ChristenUnie, GroenLinks, SGP, PvdD 
en CDA. Wil iemand hier nog een stemverklaring over afleggen? Dat is niet het geval. Is er 
iemand die tegen deze motie wil stemmen? Dat is ook niet het geval. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is ook deze motie met algemene stemmen aangenomen. 

Dan gaan we weer terug naar de agenda. 
De Programmabegroting in zijn volle omvang. Wil iemand hier een stemverklaring over afleggen? 
Niemand. Wie wordt geacht tegen de Programmabegroting te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
Daarmee is de Programmabegroting vastgesteld. GefeUciteerd, collega's." 

9. Hoogte opcenten motorrijtuigenbelasting per 1 april 2010 
De voorzitter: "Wil iemand hier een stemverklaring over afleggen? Wie wordt geacht tegen dit 
voorstel te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is ook dit met algemene stemmen aangenomen." 

10. Sluiting 
De voorzitter: "Dan ga ik over tot sluiting van deze vergadering. Ik dank u allen hartelijk voor 
uw inbreng. Ik denk dat we goed gewerkt hebben met elkaar. Ik zie u graag volgende keer 
terug. Dank u wel." (17.27 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 3 december 
2009. 

de griffier. de voorzitter 
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GROEN I 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 
Motie "borging van kwaliteit (invoering kwaliteitszorg)" 

Nummer motie: Registratienr: 
(in te vullen door vz/griffier) In te vullen door DIV) 

Naam indiener(s): 
Remco Bosma 
Cees Meijer 

Fractie: 
W D 
Groen Links 

Statenvergadering d.d.: 2 9 / / o / 1 0 0 = ? 

Agendapunt: 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op: 29 oktober 2009 

Overwegende dat: 
• In de aanbiedingsbrief van de minister van BZK inzake het Uitvoeringsplan 

herziening Interbestuurlijk Toezicht d.d. 2 juli 2009 (Kenmerk 2009-0000374398) 
staat vermeld dat specifiek interbestuurlijk toezicht wordt verminderd en afgeschaft. 
Tevens staat vermeld dat gelijktijdig de horizontale verantwoording en kwaliteitszorg 
wordt vergroot, zoals dat past in het huidige dualistische stelsel. 

• De inzet is de herziening van het interbestuurlijke toezicht nog deze kabinetsperiode 
te hebben gerealiseerd. 

• De Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen op 1 oktober 2009 van kracht 
wordt, en dan het niet na komen van wettelijke termijnen de provincie geld gaat 
kosten. De Dwangsom gaat automatisch lopen en is gemaximeerd op 42 dagen. De 
dwangsom is dan opgelopen tot 1260 euro (bron: www.minbzk.nl/wetdwangsom ). 

• Blijkens het burgerjaarverslag 2007, van de 332 subsidieaanvragen in 2006, maar 73 
procent subsidieaanvragen binnen de norm is afgehandeld (cijfers 2005: 358 
verzoeken, 77% binnen norm). In het Burgerjaarverslag 2008 is dat percentage 
gestegen naar 90%, waarbij aangetekend dient te worden dat het aantal 
subsidieaanvragen gedaald is naar 249 stuks. Tevens blijkt uit de burgerjaarverslagen 
2007 en 2008 dat het aantal vergunningen dat binnen de norm wordt verleend, 
varieert per afdeling tussen de 84 en 99% (gemiddeld 92%). 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief(a),flevoland.nl 

http://www.minbzk.nl/wetdwangsom


Voorts overwegende dat: 
• De overheid een voorbeeld functie heeft en er naar moet streven om in reguliere 

situaties altijd te voldoen aan de gestelde wettelijke termijnen en door de eigen 
organisatie gestelde normen (zie ook het Kwaliteitshandvest van de provincie). 

• De invoering van kwaliteitszorg, bijvoorbeeld via een ISO9001 systeem, ervoor zorgt 
dat organisaties ook onder wijzigende omstandigheden kunnen blijven voldoen aan 
de vooraf afgesproken termijnen en productkenmerken. 

Verzoeken het college: 
• Uit te zoeken op welke wijze het college op effectieve en efficiënte wijze kan komen 

tot de invoering van een extem certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem. 
• Daarvan verslag te doen in de commissie Bestour, alsmede dat verslag te doen 

vergezellen van een voorstel met planning voor de invoering van een bovengenoemd 
kwaliteitsmanagementsysteem. 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 
Naam: Fractie: 
Remco Bosma VVD 
Cees Meijer Groen Links 

/ 

(in te vullen door voorzitter en griffier) 
Besluitvorming PS: 

Voor: 
Tegen: 

leden 
leden 

Motie aangenomen / verworpen 
Datum: 

Griffier Voorzitter 

NB: Deze motie gelieve digitaal te zenden naar digitaalarchief(a),flevoland.nI 



Staatkundig 
Gereformeerde 
Partii 

Provinciale Staten van Flevoland; 

In vergadering bijeen op 29 oktober 2009; 

overwegende dat van de Stimuleringsregeling "Flevoland rijdt schoon" meer gebruik 
kan worden gemaakt; 

dat er nog voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om vormen van schoon 
rijden te stimuleren en te subsidiëren; 

dat Gedeputeerde A.E. Bliek-de Jong onlangs nog heeft opgeroepen om "een switch 
te maken van fossiele naar schone brandstoffen"; 

v e r z o e k e n : 

het college van Gedeputeerde Staten om 

a. meer bekendheid te geven aan de genoemde stimuleringsregeling; 

b. rn^r^^rgnlnff?mT^fi r'=':]"''"j ^M;1 unijp^w-faa.| i M ni \mÂ  ^Q aanschaf van 
een nieuwe elektrische auto in aanmerking komt voor subsidie; 

en gaan over tot de verdere behandeling van de agenda(stukken) 

Lelystad, 29 oktober 2009. 

De voorzitter, 

De griffier, 

Deze motie Is ingediend door 

'> l d 

, / 
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Staatkundig 
Gereformeerde 
Partij 

Provinciale Staten van Flevoland; 

In vergadering bijeen op 29 oktober 2009; 

ovenvegende dat de minister-president en de voorzitter van het IPO op het recente 
IPO-congres hebben gesproken over de (her)inrichting van het middenbestuur van 
ons land; 

dat het IPO-bestuur op 29 september 2009 een "Interprovinciale werkgroep 
Bestuurlijke Herinrichting" in het leven heeft geroepen met het verzoek om uiterlijk 
februari 2010 met een rapportage en eventuele adviezen te komen; 

dat genoemde werkgroep als uitgangspunt is meegegeven een "aanscherping en 
actualisatie van de adviezen van de commissie-Geelhoed (2002) en de commissie 
Lodders (2008); 

dat het gewenst is - mede in het kader van het dualisme - ook de twaalf Provinciale 
Staten bij de discussie over het middenbestuur van ons land te betrekken; 

d o e n e e n b e r o e p 

op het IPO-bestuur om - alvorens een standpunt in te nemen over de uitkomsten en 
adviezen van eerdergenoemde werkgroep - de statenleden van de twaalf provincies 

^id(^iA<^'i^^B^^s^&3^Kxsès^S^^Sfsxifxsf^ti& raadplegen; 

v e r z o e k e n 

het college van Gedeputeerde Staten het gevoelen van Provinciale Staten van 
Flevoland - verwoord in deze motie - kenbaar te maken aan het IPO-bestuur; 

en gaan over tot de verdere behandeling van de agenda(stukken) 

Lelystad, 29 oktober 2009. 

De voorzitter, 

De griffier, 

^{ u i j ia^Il^Zycd^' 

Deze motie is ingediend ^dor*^ 

S P - • ' 
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Gereformeerde numii 
DE DIEREN 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Motie (artikel 47 Reglement van Orde) 

Nummer motie: 
(in te vulien door vz/griffier) 

Naam indiener(s): 
W. Ruifrok 
T. van Amerongen 
•j.-van Wrergh 
H. van Ravenzwaaij 
D. Schutte 
A. Roda 
R. Bogerd 
M, Bax 

Statenvergadering d.d.: 29 oktoberi 2009 

Registratienr.: 
(m te vu! 

Fracties 
PvdA 
WD 

SP 
CU 
GL ^ . 
SGP 
PvdD 

.'i.iaS-

Agendapunt: Motie inzake: 
Flevolandse lobby 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 29 oktober 2009 

Overwegende dat: 

• Provincie Flevoland blijkens de begroting 2010 met de beschikbare middelen niet 
in staat is om de op ontwikkeling gerichte taken die horen bij haar opdracht naar 
behoren uit te voeren; 

• Provincie Flevoland in haar zes gemeenten inmiddels zo'n 380.000 inwoners 
huisvest; 

• De provincie meedenkt over oplossingen voor ruimtelijke problemen in Nederiand 
en met name in de Noordvleugel van de Randstad, een aandeel wil leveren bij de 



realisatie van de oplossingen en daarmee een forse opdraeht heeft; 
O.a. de rijksoverheid aan Almere gevraagd heeft 50.000 extra woningen te 
realiseren in het kader van de Schaalsprong Almere, waarmee de stad groeit 
naar 350.000 inwoners, de vijfde stad van Nederiand; 
Voigens de jongste CBS-cijfers Fievoiand de sterkst groeiende regio van 
Nederiand is; 
Veel inwoners van Flevotand werkzaam zijn in de regio's Amsterdam, Utrecht en 
Zwolle en dagelijks geconfronteerd worden met files en overvol openbaar 
vervoer. Daarnaast Flevoland een oplossing gaat vervullen voor 
mobiliteitsproblemen in de omgeving en behoefte aan mogelijkheden voor groen
blauwe recreatie; 
Veel inwoners van Flevoland nu voor tal van voorzieningen moeten terugvallen 
op voorzieningen op 'het oude land'; 
Met deze opgaven een enorm beroep gedaan wordt op bestuurskracht en 
ambtelijke kwaliteit en capaciteit; 

Constaterende dat: 

Veel van die achterstand veroorzaakt wordt door een onevenredig lage uitkering 
uit het Provinciefonds, door lage opbrengsten eigen middelenden door fmanciële 
systematieken, die nadelig zijn voor groeigemeenten/provincies; 
Deze situatie in vele onderzoeken aangetoond wordt en onlangs bevestigd door 
de Raad Financiële Verhoudingen, IPO en in de Cebeon-analyse Tinanciële positie 
van Flevoland zonder en met schaalsprong', 1 oktober 2009; 
Provincie en gemeenten in Flevoland, veelal sinds hun ontstaan, te maken 
hebben met achterblijvende voorzieningen in werkgelegenheid, infrastructuur, 
onderwijs, zorg, sport, welzijn en cultuur; 
Groei van het aanbod niet leidt tot inlopen van de achterstand; 
Provincie en gemeenten in Flevoiand geconfronteerd worden met bijzondere 
uitgaven voor proceskosten. Bestuuriijke en ambtelijke capaciteit en fmanciering 
die nodig is voor de voorbereiding, ontwikkeling, stimulering van en investering 
in voorzieningen, die elders historisch aanwezig zijn en In Flevoland gestart 
moeten worden. Extra uitgaven die een lange reeks van jaren doorwerken; 
Provincie Flevoland in de toekomst te maken krijgt met de zogenoemde 'stille 
lasten', waardoor de financiële problematiek nog groter is dan nu zichtbaar in de 
begroting; 

Spreken uit: 

Dat Provincie Flevoland een complete provincie wil zijn; 
Dat de inwoners van Flevoland recht hebben op een woon-, werk- en 
leefomgeving, die vergelijkbaar is met het gemiddelde van Nederiand op het 
gebied van werkgelegenheid, infrastructuur, voorzieningen; 
Dat het daarvoor absoluut noodzakelijk is dat de Rijksoverheid en de andere 
provincies Flevoland de financiële mogelijkheid bieden om haar opdracht 
verantwoord te vervullen; 
Dat een effectieve lobby, die nodig is om dat te bereiken, vergt dat de provincie 
de krachten bundelt. Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten werken daarbij 
samen met anderen in Flevoland; 



Dragen het college op: 

• Geen gelegenheid voorbij te laten gaat deze standpunten krachtig en tijdig onder 
de aandacht te brengen van het Kabinet, andere overheden in de Randstad, 
andere provincies, de Eerste en Tweede Kamer, het IPO en VNG; 

• De samenwerking in deze lobby te organiseren en Faciliteren; 
• Op alle mogelijke plaatsen duidelijk te maken dat Flevoland zonder de benodigde 

financiële middelen de opdracht niet naar behoren kan vervuilen en dus niet die 
ruimte voor oplossingen kan bieden, die Nederiand nodig heeft; 

En gaan over tot de orde van de dag. 

Ondertekening 

Naam 

W. Ruifrok 

t . van- Anriéröngën 

Fractie 

PvdA 

W D 

• ^ o ' ^ j ^ i feJfer<«arrWfsr&n J . IAH^ Uu-'u^ EBA ^ ^ ^ 

H. van Ravenzwaaij 

D. Schutte 

A. Roda 

R. Bogerd 

M. Bax 

SP 

CU 

GL 

SGP 

PvdD 
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Statenfractie 

DEDIIfii 

ChristenUnie PARTIJ VAN DE ARBEID 

PROVINCIE FLEVOLAND 

Amendement (artikel 46 Reglement van Orde) 
Renteopbrengsten energiebedrijven 

AMENDEMENT 

Letter amendement: 
(in tft vullen door vif/gi'ifher) 

Registratienr.: 
(ifi Le vüile.n door DIV) 

Naam indiener(s): 
J. van Wieren 
M.C. Bax 
F.J.E. Boode 
D. Schutte 
H. van Ravenzwaaij 
v^. ViOTf-'^i'^ 
fh. '^o'\:>9t 

fractie: 
CDA 
PvdD 
PvdA 
ChristenUnie 
SP 
^&T> 
( ? U 

statenvergadering: 29 oktober 2009 

Agendapunt: 8 Voorstel inzake: Programmabegroting 2010 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op 29 oktober 2009 

ter behandeling van agendapunt 8 • voorstel inzake Programmabegroting 2010 

Besfuiten de volgende wi jzigingen in de programmabegroting 2010 aan te 
brengen 

Huid ige redac t ie 
tabel bovenaan bladz. 80 mbt de volgende regels: 

Essent NV opbrengsten rente 
NUON NV opbrengsten rente 

2010 
34 
36 

en tabel bovenaan bladz. 81 mbt de volgende regel: 

Onvoorzien 

Begroting 
2010 

600 

2011 
34 
36 

2012 
34 
36 

Meerjarenra nr 
2011 

600 
2012 

600 

2013 
34 
36 

ling 
2013 

600 



Gewijzigde redactie 
tabel bovenaan bladz. 80, bovengenoemde regels mbt Essent NV opbrengsten rente en 
NUON NV opbrengsten rente schrappen 
en 
tabel bovenaan bladz. 81, de regel 'onvoorzien' als volgt wijzigen 

Onvoorzien 

Begroting 
2010 

530 

Meerjarenraming 
2011 

530 
2012 

530 
2013 

530 

Toelichting 
• Provinciale Staten hebben in juni uitgesproken dat de opbrengsten van de 

verkoop van de aandelen in de energiebedrijven beschikbaar moeten zijn voor 
innovatie en duurzaamheid (motie U, statenbreed aangenomen 18 juni). 

• Door het opnemen van de renteopbrengsten voor de energiebedrijven wordt een 
zeer groot beslag gelegd (€ 5.4 min.) op de vrijkomende middelen van de 
opbrengsten van de verkoop van de aandelen in de energiebedrijven. 

• Dit is in strijd is met deuitspraak van Provinciale Staten, waardoor slechts een 
bescheiden bedrag beschikbaar is voor Innovatie en duurzaamheid. 

• De in mindering gebrachte rente opbrengsten Essent en.NUON ad. € 70.000, ten 
gunste van innovatie en duurzaamheid, ten laste brengen van de post onvoorzien. 

Datum: 29 oktober 2009 

Ondertekening 

Naam 

3. van Wieren 

M.C. Bax 

F.J.E. Boode 

D. Schutte 

H. van Ravenzwaaij 

^.i3«?^eAj?* 

Fractie 

CDA 

PvdD / 

PvdA 

Christenunie 

SP ^ 

Ĝf / 

Handtekening 

/\.PocU b v^C!J'v^U/N^3 
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SP. 

PARTIJ VAN DE ARBEID 

PROVINCIE FLEVOLAND 
Amendement (artikel 46 Reglement van Orde) 
Personele fr ict iekosten 

AMENDEMENT 

Letter amendement: 
"(in te ysjileifdnor v?yyrlffierj 

Registratienr.: 
(in ts vuilen duor DIV) 

Naam indiener(s): • • 
J. van Wieren 
M.C. Bax 
F.J.E. Boode 
D. Schutte 
H. van Ravenzwaaij 
\K. '^CJGé^R.T^ 
A. \Ko\>^ 

' 

fractie: 
CDA 
PvdD . 
PvdA 
ChristenUnie 
SP 
^ G - ^ 
G C 

statenvergadering: 29 oktober 2009 

Agendapunt: 8 Voorstel inzake: Programmabegroting 2010 

Provinciale Staten van Flevoland 

In vergadering bijeen op 29 oktober 2009 

ter behandeling van agendapunt 8 voorstel inzake Programmabegroting 2010 

Besluiten de volgende wi jz igingen in de programmabegroting 2010 aan te 
brengen 

Huidige redactie 

bladz. 168, thema Bestuur, 8003 Personele frictiekosten, kolom raming 2009/bij 

"I.IOÓ" 

wijzigen in "900" 

Huidige redactie 

bladz. 81, tabei, regel onvoorzien,-kolom begroting 2010 "530" 

wijzigen in "730" 



Toelichting 
• Voor frictiekosten wordt structureel een bedrag van 1,1 min. euro begroot. 
• Deze post bedraagt ruim 3,5% van de salariskosten, terwijl 2% een meer 

gebruikelijk percentage is. 
• In de loop der jaren moet dit bedrag meer in verhouding tot 2% gebracht worden. 
• In 2010 hier een start mee maken door het bedrag te veriagen naar € 900.000. 
• De vrijkomende € 200.000 euro over te boeken naar 'onvoorzien'. 

Datum: 29 oktober 2009 . 

Ondertekening 

Naam 

J. van Wieren 

M.C. Bax 

F.J.E. Boode 

D:. Schutte 

Fractip 

CDA 

PvdD 

PvdA 

Ch riste 

H. van Ravenzwaaij SP 

>cr6i^-NL>/-*Ui 

Handtekening 

né^ 
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PROVINCIE FLEVOLAND 
Amendement (artikel 46 Reglement 
van Orde) 

AMENDEMENT 

Letter amendement: 
i(!i !.!•- yiiilen door vz/grirfief) 

Naam indiener(s): 

Cees Meijer 
Adilia Roda 

Registratienr.: 
(In te vullen door DIV) 

Fractie: 

GroenLinks 
"GroenLinks 

Statenvergadering d.d.: 29 oktober 2009 

Voorstel inzake: opschorten van het speerpunt Luchthaven 

Provinciale Staten van Fievoiand 

In vergadering bijeen op 29 oktober 2009 

Agendapunt: 8 Voorstel inzake: Programmabegroting 2010 

Besluiten de volgende wijzigingen ln de programmabegroting 2010 aan te 
brengen 

Huidige redactie 

paragraaf 1.3 Speerpunt Luchthaven Lelystad te laten vervallen. 

Huidige redactie 

bladz. 81, tabel, regel nieuwbeleid, kolom begroting 2010 "O" 

wijzigen in "602" 

Toelichting: 

De ontwikkeling van Lelystad Airport binnen de huidige PKB tot een 'tweede' Schiphol is 
benoemd als speerpunt in het coalitieakkoord. Er in de begroting voor 2010 een bedrag 
van EUR 602.000 is uitgetrokken voor het speerpunt Lelystad Airport. Voor de komende 
jaren tot 2013 zijn vergelijkbare bedragen geraamd (blz 54 van de productenraming). 

Argumenten: 
• Schiphol NV als eigenaar van Lelystad Airport heeft aangegeven vooriopig niet te 

willen investeren in Lelystad Airport en de komende jaren alleen wat extra 
zakenvluchten te gaan uitvoeren. In de begroting (blz 91) staat zelfs aangegeven 
dat er een kans van 50% is dat Schiphol helemaal niet investeert. De begroting 
daarover (blz 91); 'de kans bestaat dat de Schiphol Group (SG) niet investeert. 
De kans wordt geschat op 50%. Een dergelijke ontwikkeling leidt er toe dat 
diverse beleidsterreinen moeten worden herzien [ . . ] " 

- Recent onderzoek heeft aangetoond dat de luchthaven - zelfs als van een 



serieuze uitbreiding sprake zou zijn - nauwelijks werkgelegenheid oplevert. 
Flevoland is thans een oase van rust en ruimte. Veel Flevolanders willen dit graag 
zo houden. 
De groei van het luchtverkeer zal alle andere ambities en inspanningen van 
Flevoland op het gebied van duurzame energie teniet doen; 

Gelet op bovenstaande punten is het zeer onwaarschijnlijk dat de uitbreiding van vjeiet op Duvenstcianae punten is net zeer onwaarscnijniijK udt ae un 
Lelystad Airport op korte termijn (binnen vijfjaar) doorgaat. Zelfs al 
uitbreiding wel doorgaan, dan zal dit de komende jaren niet leiden tot serieuze 
banengroei. Huidige en voorgenomen investeringen en uitgaven in het huidige 
economische klimaat voor het speerpunt Luchthaven Lelystad zullen zeer 
waarschijnlijk misinvesteringen zijn. Daarom wordt middels dit amendement 
voorgesteld het speerpunt luchthaven te laten vervallen en de vrijkomende middelen 
toe te voegen aan de stelpost 'nieuw beleid'. 

Ondertekening 
Naam 
A.S.M. Roda 

C. Meijer 

Fractie 
GroenLinks 

GroenLinks 

Handtekening 

M. Bax Partij voor de Dieren 


