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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 29 april 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD), de heren J.M. Bos (PvdA), M.F.A. van Diessen (WD), A.L. Greiner 
(CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren 
N. Benedictus (WD), M. Bogerd (SGP tot 20.20 uur), mevrouw F.J.E. Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), 
de heren R.P.G. Bosma (WD), W.R. Bouma (CDA), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C. 
Goossens (PvdA vanaf 20.40), de dames N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-
Waterlander (WD), de heer J. Kramer (WD), de dames N. de Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heer 
W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren A.A. Rijsdorp (PvdA), W.R. 
Ruifrok (PvdA), R.J. Siepel (CU), J.N. Simonse (SGP vanaf 20.40 uur), A.J. Steendijk (WD), mevrouw 
A. van Stenus-van Basten (WD), de heren F.N.E.M. van Schoot (GL), D.G. Schutte (CU), A. 
Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), E. Taskin (PvdA), mevrouw C.P.M, de Waal (SP), de heer J. van 
Wieren (CDA) 

Afwezig: 
De dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA), de heren A. van Amerongen 
(WD), J.J. Posthumus (CDA), F. Brouwer (CU), N. Demirbilek (SP) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders, griffier 

1.Opening. 
De voorzitter: "Welkom op deze vergadering van Provinciale Staten van 29 april 2010. Het Is de 
avond voor Koninginnedag. Ik denk niet dat er veel Staten zijn die op een dergeUjke avond 
vergaderen. Wij doen dat wel. Wij hebben namelijk een belangrijke en zinvolle agenda met 
elkaar af te werken. Dat gaan wij doen. Gisteravond was deze zaal nog het toneel - in 
letterlijke zin van het woord- van een theaterstuk. Ik wil u allen daar nog hartelijk voor 
bedanken. Het betrof nameUjk het theaterstuk dat is geproduceerd als gevolg van het geschenk 
dat u mij gaf bij mijn Installatie. Ik heb velen van u daarbij aanwezig gezien. Ik dank u daar 
hartelijk voor. Het was een prachtig stuk. Het heeft Indruk op ons gemaakt. We hebben er veel 
plezier aan beleefd. Ik heb er veel goede reacties op gehoord. Ik heb ook al van velen gehoord: 

"-—'-" dit Is voor herhaUng vatbaar. Daar gaan v^j dus over nadenken. Het was echt heel erg geslaagd. 
' = ^ Het was leuk om te zien met hoeveel enthousiasme er gespeeld werd maar vooral ook, hoe 
' = ^ professioneel het stuk in elkaar zat. Wat betreft de aanwezigheid in de vergadering heb ik 

JL__J) bericht van verhindering ontvangen van de heren van Amerongen, Demirbilek, Posthumus en 
Brouwer. Dat klopt nog steeds? Zijn er nog andere afmeldingen die ik over het hoofd zie? Dan 

( ^ ^ neem ik aan dat de lege stoelen nog zullen worden bezet, voor zover dat aan de orde is." 
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2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "U hebt al een mededeUng gehad dat onder punt 9 het punt IPO Profiel Provincies 
wordt toegevoegd. Dat is later toegevoegd dan de stukken die u eerder had ontvangen. Ik 
begrijp dat u ook nog een voorstel v/ilt doen voor nog een toevoeging. Wie wenst daarover het 
woord te voeren? Of is dat niet het geval?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, voordat u daartoe overgaat, wou Ik het met betrekking tot het 
IPO profiel provincies over de procedure hebben, voordat we inhoudeUjk met het stuk aan de 
gang gaan. Het mag ook straks." 

De voorzitter: "Dat kan bij de behandeUng van dat agendapunt prima, wat mij betreft. Laten we 
dat zo afspreken. Geen voorstellen tot aanvulling op de agenda? Ik kreeg bericht dat u een 
aanvulUng wilde voorstellen. Als het niet zo is dan gebeurt het niet." 

De heer Bosma: "Voor zover ik kan samenvatten wat in de commissievergadering zo-even is 
besproken inzake de N23, bestaat er behoefte dat agendapunt toe te voegen aan deze agenda. 
Er zou nog een amendement over ingediend worden. Dat volgt, neem ik aan. Ik laat het nog 
even ongeadresseerd." 

De voorzitter: "Dan voeg ik agendapunt 9a. toe. De N23, archeologie. Daar gaat het erover. Ik 
had dat voorstel van u echt even nodig want het is niet aan mij om dat voor te stellen, na uw 
commissiebehandeUng. Zo is het prima geregeld. Wij zullen er dus straks op terugkomen. Gaat u 
verder akkoord met het vaststellen van deze agenda? Dat is het geval. Dan Is bij dezen de 
agenda vastgesteld." 

3a. Afscheid van Statenlid de heer M. Bogerd 
De voorzitter: "Ik zal de heer Bogerd van achter het spreekgestoelte toespreken. Geachte Rien 
Bogerd. EigenUjk spreken we elkaar niet met de voornaam aan in formele vergaderingen maar Ik 
vind eigenUjk dat het op zo een bijzonder moment wel kan. Het Is een bijzonder moment. 
Overigens ook hartelijk welkom aan alle mensen op de pubUeke tribune. FamiUe en mensen die 
op een andere manier met jou te maken hebben. Het gemeentebestuur van Urk. Hartelijk 
welkom allemaal. Het is Inderdaad een bijzonder moment. Niet alleen voor Provinciale Staten 
maar ook, denk Ik, voor Urk. Want Rien, j i j bent zeer lang Statenlid geweest. Dat staat bulten 
kijf. Wij weten dat allemaal. Volgens mijn gegevens ben je in 1991 al begonnen. Voor velen van 
ons zijn dat jaren die v/ij nog heel goed uit ons geheugen terug kunnen halen. Maar 1991 is wel 
degeUjk al 19 jaar geleden. Rien, je hebt In heel veel Statencommissies gezeten. Eigenlijk in 
allemaal, volgens mij. Ze hebben allemaal wel verschillende namen gehad maar ik geloof niet 
dat er een beleidsveld geweest Is waarop j i j je in die periode niet hebt beziggehouden. Nu is 
dat ook niet helemaal onlogisch want het is natuurUjk het lot van een eenmansfractie dat je, in 
het hele brede spectrum van Provinciale Staten, al die agendapunten langs ziet komen en wel 
degelijk geacht wordt daarover het woord te voeren. Je hebt echter niet alleen dat gepresteerd 
maar je was ook actief in allerhande Statenwerkgroepen en commissies die daarnaast 
onderwerpen ter hand namen. Zoals bijvoorbeeld de Statenwerkgroep rond de Invoering van het 
dualisme, waar je voorzitter van was. Je hebt een niet onbelangrijke inbreng gehad. Niet alleen 
In het gedachtegoed van hoe gaan we dit nu met elkaar doen maar je hebt, als voorzitter, wel 
degeUjk sturing gegeven op een manier dat, dat daadwerkeUjk een bodem gelegd heeft voor het 

xsrsB proces waar we vandaag de dag nog steeds met elkaar in zitten. Het draagt duidelijk jouw 

I—-, signatuur. Een niet onbelangrijk moment dat ook vermeld mag worden is natuurUjk toch jouw 
^ positie als voorzitter van de vertrouwenscommissie. Jij bent er mede schuldig aan dat ik hier 
(QlJ} sta. Dat kan ik eigenUjk wel zeggen. Natuurlijk is het ook veelbetekenend dat een 

fractievoorzitter van een eenmansfractie, gevraagd wordt als voorzitter van een 
vertrouwenscommissie. Dat is niet vanzelfsprekend. In een vergadering van vele fracties en vele 
politieke partijen is het niet vanzelfsprekend dat de fractievoorzitter van de SGP wordt 
gevraagd voorzitter te zijn van een dergeUjke commissie. Het zegt iets over het vertrouwen dat 

rJ—-j de Staten integraal in jou hebben gehad. Door jou die positie te geven en het respect dat ze 
hebben voor de kennis van zaken die je ook daar tentoon hebt gespreid. Hoe je zoiets op een 
hele correcte en nette manier kunt doen. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren in de gesprekken. 
Het zal je misschien niet verbazen dat Ik daar tevreden over was. Misschien dat anderen daar 

<!>itf..,.^..""^'t*jW 
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anders over dachten maar ik was daar in ieder geval zeer tevreden over. Het kUnkt nu wat 
komisch maar het is niet als grap bedoeld. Ik meen het serieus. Die rol als voorzitter heb je op 
meerdere plekken bijzonder goed vervuld. Ook in de Statencommissies die wij hebben gekend 
en die v/ij nog steeds kennen. Ook daar neem j i j nu afscheid van. Je hebt laten zien wat het 
betekent om voorzitter te zijn bij een commissie met soms lastige agendapunten. Je hebt laten 
zien hoe je dat In goede banen kunt lelden. Je hebt laten zien hoe je respectvol om kunt gaan 
met meningsverschillen. Je hebt laten zien dat, ook als het een keer spannend werd, je toch op 
een correcte manier met elkaar om kon gaan. Dat deed je onder andere door de techniek die je 
beheerst maar dat deed je ook door zelf tentoon te spreiden hoe je dat doet en door de v/ijze 
waarop je zelf aan het debat deelnam. Daarmee kreeg je eigenUjk, hoewel het formeel 
misschien niet helemaal zo was, ook een beetje de status als nestor van de Staten. Gemerkt, 
ongemerkt, gev/ild of ongev>n"ld. Er zijn vele momenten geweest, je zou er een boek over 
kunnen schrijven, dat mensen met je in overleg treden en zeggen: Rien, mag Ik eens van je 
horen wat j i j ervan vindt. Hoe zullen we dat nou eens doen? Je hebt die positie gekregen in de 
Staten. Een positie die niet zo maar door iemand anders overgenomen kan en zal worden. Wij 
zullen dat ook gaan missen. Als je zoveel jaren meedoet en je krijgt een dergeUjke positie dan 
gaan mensen je opzoeken. Los van de poUtieke overtuiging waar je ook voor staat. Dat is 
belangrijk. Dat mensen als deze de rust en de uitstraUng hebben waar uit spreekt: maak je niet 
ongerust. We gaan dit met elkaar doen. We gaan eraan staan. We snappen dat het moeiUjk is 
maar we zullen er uitkomen. Dat is de houding die je steeds aanneemt. Ook in het poUtieke 
debat. Ook als je zelf soms de scherpte zocht. Ik kan je ook zeggen dat ik er zelf ook naar kijk 
als een Rien Bogerd die daar als een gelovig man staat. Want je bent een gelovig man. De 
keuzes die je maakt en de stijl die je kiest en de waarden die je hanteert, zijn duidelijk 
herkenbaar vanuit het geloof van waaruit j i j handelt. Ik geloof, zeg Ik vanuit mezelf en vanuit 
mijn hart dat, dat ook de goede manier is om met geloof om te gaan. Om niet alleen te 
prediken en niet alleen te getuigen maar het daadwerkeUjk om te zetten in je handelen op een 
vWjze zoals ik jou dat heb zien doen. Dat dwingt respect af. Dat Is een verdiend respect. Daar 
kunnen velen een voorbeeld aan nemen. Wat ik ook niet onvermeld wil laten is dat de steeds 
terugkerende discussie over het debat wat we met elkaar hebben, ook door jou is getrokken. Je 
hebt niet alleen deelgenomen aan het vraagstuk dat het noodzakelijk is dat we in deze arena 
het debat voeren maar je hebt ook laten zien, achter deze zelfde katheder of vanaf de stoel 
waar je nu zit, hoe je daar InvulUng aan kunt geven. Door op de momenten dat het ertoe doet 
de scherpte te zoeken vanuit je eigen overtuiging en vanuit je eigen geloof. Om het op andere 
momenten, dat het er ook toedoet, wat terughoudender te doen. De balans en de variatie 
daarin zijn een schoolvoorbeeld van hoe je daar netjes mee om kunt gaan. Je hebt ook mede 
aan de basis gestaan van de vier interruptiemicrofoons die hier nu staan. Waar we met elkaar 
op een hele interessante manier, wat mij betreft, ook het pad zijn gegaan om langs de weg van 
de interruptiemicrofoons onszelf kwetsbaarder op te steUen. Om uit de kring te treden en in de 
arena te moeten gaan staan om jezelf te verantwoorden over je standpunten. We hebben al 
verschillende debatten gezien waar zich dat op een hele leuke manier ontwikkelde. We hebben 
ook momenten gezien dat we zelden: daar moeten we nog wat in bijsturen, dat kan beter. Dat 
gaan we dus ook doen. Het is echter ontegenzeggeUjk dat j i j aan de basis daarvan hebt gestaan. 
Zowel wat betreft het respectvolle deel als wat betreft het deel met humor. Wat j i j nooit hebt 
nagelaten om onder woorden te brengen, is dat we hier niet alleen maar zitten voor onszelf of 
voor onze eigen fractie. Het gaat uiteindeUjk toch om de mensen die in Flevoland wonen. Niet 
om geïsoleerde groepen mensen maar om allemaal. Van arm tot rijk, van ondernemer tot 
werknemer, alle variaties op dit gebied In deze polder zijn door jou benoemd en zijn bij de 
relevante agendapunten door jou aan de orde gesteld. Ook dat heb ik ervaren als typisch Rien 
Bogerd. Je was scherp in je observaties. Je was ook niet te beroerd om af en toe de scherpte te 
zoeken en oUe op het vuur te gooien als je dat nodig vond en vond dat, dat kon. Dan deed je 
dat ook. Dat stimuleerde het debat. Het bleef echter altijd respectvol. Het is, denk ik, 
algemeen bekend dat je maatschappelijk zeer actief bent. Ik heb een lijstje gezien. Ik zou het 
haast voor moeten lezen maar dat ga ik niet doen want waar j i j allemaal actief in bent 
geweest, vult een hele pagina. Ook dat kleurt de woorden in die ik net heb uitgesproken. Je 
was en bent, volgens mij, onder andere voorzitter van het bestuur van de Reformatorische 
Stichting Thuiszorg. Dat zijn geen makkelijke klussen, dames en heren. Degenen die niet 
helemaal thuis zijn in dat soort werkvelden kan ik zeggen: dat zijn waarachtig geen makkeUjke 
klussen. De problemen waarmee je geconfronteerd wordt, dan heb Ik het nadrukkelijk niet 
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alleen over de managementvraagstukken en de personeelsvraagstukken of de vraagstukken van 
de organisatie maar juist de vraagstukken van de mensen waar het in dergeUjke situaties om 
gaat. Waar je zo vreselijk graag v/ilt helpen en v^Tt zorgen dat het goed gaat en toch regelmatig 
geconfronteerd wordt met situaties waarin je niet kunt doen wat je zou willen doen. Dat is een 
zwaar bestaan. Dat zijn lasten die drukken op het bestuur van een dergeUjke instelUng. 
Natuurlijk ook op de medewerkers van een InstelUng. Je komt in posities terecht waarin je 
keuzes moet maken die je eigenlijk niet vWlt maken. Toch maak je die keuzes vanuit het 
verantwoordeUjkheidsgevoel dat je hebt. Rien is zo een man die dat soort besluiten neemt. Je 
bent ook voorzitter van het bestuur van de Stichting Urker Uitgaven. Dat vind ik reuze 
Interessant. We gaan nog wel eens praten met die stichting. Urk komt bij mij nog wel eens om 
uitgaven. JulUe bUjken echter een srichting te hebben in Urk die ook uitgaven doet. Daar zal ik 
nog eens naar vervinjzen. Ik sprak net nog wat collegeleden en die begonnen er ook al over. 
Collegeleden, er is een stichting en daar Is de heer Rien Bogerd voorzitter van. Wat ik ook 
opmerkelijk vond in het lijstje, en dat deed mij ook wel goed, is het volgende: wij spreken in 
Nederland veel over vrouwenverenigingen en vrouwenorganisaties. Ik wist wel dat het vroeger 
bestond maar ik wist niet dat het nog steeds bestond. Rien is nameUjk landeUjk secretaris van 
de bond van mannenverenigingen van de gereformeerde gemeentes. Dat doet me nu goed Rien. 
Ik weet niet of de mannenverenigingen onder druk staan omdat daar waarschijnlijk alleen maar 
mannen lid van mogen worden. Daar wordt wel eens wat over gediscussieerd. Maar ik heb er 
nog nooit Iemand over horen discussiëren dat mannen Ud moeten kunnen worden van 
vrouwenverenigingen, dus misschien dat het wel goed zit. Kortom Rien uit mijn woorden blijkt 
het ook wel. Je bent gewoon een 'goeie vent' om het zomaar even te zeggen. Je bent een 
warme persoonlijkheid. We gaan jou missen. Je bent niet te vervangen. Niemand zal jouw rol 
over kunnen nemen. We zullen het zonder moeten doen. Het was dan ook een treurig besluit, 
Rien, dat je meende te moeten gaan. Tegelijkertijd markeert het natuurUjk altijd weer de 
afronding van een periode waar je met tevredenheid op terug mag kijken. Met datgene wat je 
hebt kunnen bijdragen en datgene wat je hebt kunnen realiseren. Dat betekent dat het ook niet 
onopgemerkt is voorbijgegaan. Hare Majesteit heeft haar aandacht op jou gevestigd. Het 
behaagt haar, Rien, om jou de Koninklijke onderscheiding toe te kennen als ridder in de orde 
van Oranje Nassau. Daarom zou ik je v/illen vragen naar voren te komen zodat ik die 
onderscheiding bij je op kan spelden. Zou je naar mij toe v/illen komen?" 

De CdK spelt de onderscheiding bij de heer Bogerd op. 

Applaus. 

De voorzitter: "Rien, ook vanuit de Staten v/illen vnj jou niet onopgemerkt weg laten gaan. Wij 
hebben daar een bijzonder cadeau voor, als Staten. Ik denk dat je dat wel weet. Ook dat Is een 
bijzondere blijk van erkenning voor al datgene wat je hebt gedaan. Ik zal het laten zien. Het is 
een prachtig bronzen kunstwerk. Als aandenken zal het ongetwijfeld een mooie plek krijgen in 
je huis. Elke keer als je daar voorbijloopt, kun je denken: ja, dat weet ik, dat was de 
Statenperiode. Daar is dit kunstwerk ook voor bedoeld. Om het je niet te laten vergeten. Nu zal 
dit wel niet gebeuren, maar toch. Het is leuk om er af en toe tegenaan te lopen. Ik zal het je 
straks overhandigen. Maar voor ik dat doe vn[ ik graag vragen aan burgemeester Kroon om naar 
voren te komen. Hij zal je, namens Urk, van achter het spreekgestoelte toespreken." 

Burgemeester Kroon: "Mijnheer de commissaris, leden van GS en leden van de Staten, dames en 
heren, het Is heel plezierig om op dit moment even de gelegenheid te krijgen om iets te 
zeggen. Want het is geen kleinigheid. U verUest een StatenUd en dat StatenUd Is ook secretaris 
van de gemeente Urk. Daarom vind Ik het ook van belang om op deze plaats en op dit moment 
jou, Rien, namens alle inwoners van Urk - dat mag ik als burgemeester en Ik weet ook zeker dat 
ze achter deze woorden staan - van harte feUciteren met deze Koninklijke onderscheiding. Je 
hebt hem verdiend. Wij zijn als Urker gemeenschap trots op jou. Het heeft alles te maken met 
je vertrek uit de Staten. Ik kan toch niet nalaten om daar in dit gezelschap Iets over te zeggen. 
Het was voor ons altijd een hele geruststelUng op Urk dat Rien ook dat Statenwerk had. Want je 
moet er toch niet aan denken dat alle energie van die man, allemaal gericht zou zijn op dat 
secretariaat van de gemeente Urk, Hij kon die energie verdelen. Wij maken ons nu dan ook 
enigszins ongerust en kijken met enige spanning uit naar wat al die vrije t i jd betekent. Wat gaat 
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hij doen met al die vrije t i jd die voor hem beschikbaar komt. De commissaris sprak net over de 
Stichting Urker uitgaven. Volgens mij gaat de Stichting Urker uitgaven een belangrijke rol spelen 
in de vrije ti jd van Rien. Toen Ik bijna vier jaar geleden op Urk kwam als burgemeester, kreeg 
ik te horen dat, naast dat Rien ervoor zorgde dat er boeken over Urk uitgegeven worden, hij ook 
zelf bezig is met het schrijven van een boek over Urk. Een boek in de trant van 'de eeuw van 
mijn vader'. Maar dan over Urk. Over dominees, bestuurders en over hoe de samenleving In 
elkaar zat. Ik kan u verzekeren, het boek is nog steeds niet uit, dat bestuurders en veel 
Inwoners van ons dorp met enige spanning naar de komst van het boek uitkijken. Hoe zij er in 
dat boek af zullen komen. Het boek is bijna klaar en v/ie weet wat er dan gaat gebeuren? Die 
waarschuv/ing v/Il ik toch In uw midden leggen. Geert Mak begon met het boek 'de engel van 
Amsterdam' en 'hoe God verdween uit Jorwerd'. Over de lokale situatie. Daarna maakte Geert 
Mak de stap naar ' de eeuw van mijn vader'. Hij ging het In een groter verband zien. Dat gaat 
bij Rien ongetv/ijfeld ook gebeuren. Wat ligt er nu meer voor de hand dan om te kijken naar de 
provincie Flevoland en de bestuurders die daar een rol gespeeld hebben de afgelopen jaren. U 
weet dat zijn typeringen van situaties en mensen vaak niet mals zijn. Daarom bent u nog niet 
van Rien af. Dat kan ik u verzekeren. Daarom ook een tip: als u als provinciebestuur goed voor 
Urk zorgt, dan weet ik zeker dat hij mild over u zal oordelen. Tot slot wens ik u veel sterkte 
met het besturen van deze provincie want zonder Rien Bogerd zal het voortaan anders zijn. Ik 
dank u wel." 

Applaus. 

De voorzitter: "Dank u wel, burgemeester Kroon. Rien, het is gebruikelijk in de Staten dat als 
v/ij afscheid nemen van elkaar, het vertrekkende StatenUd de gelegenheid krijgt om alles wat 
hij ooit had willen zeggen maar misschien toch nog niet heeft gezegd en wat hij mee v/il geven 
bij zijn afscheid, aan de vergadering kan meedelen. Ik denk dat, dat moment nu is gekomen. Ik 
v/il je vragen hier naartoe te komen. Dan begin ik met het overhandigen van het mooie 
kunstwerk dat je krijgt van de Staten. Daarna krijg j i j het woord. Als je klaar bent, schorsen v/Ij 
de vergadering en verzoek Ik de familie van Rien Bogerd plaats te nemen in de cirkel zodat v/Ij 
elkaar kunnen feUciteren. Als de schorsing voorbij is hervatten wij de vergadering op de 
reguliere manier en kunnen juUie met de famiUe in de foyer nog even napraten en nagenieten 
van het moment." 

De voorzitter overhandigt het kunstwerk aan Rien Bogerd. De griffier biedt hem bloemen aan. 

De voorzitter: "Nogmaals harteUjk dank voor het verrichte werk." 

De heer Bogerd: "Nou, daar sta je dan. Je moet woorden zoeken om op, die dingen die niet van 
tevoren zelf geregisseerd zijn, te kunnen reageren. Als ik de toespraken hoor, ben ik geneigd 
om gewoon weer verder te gaan. Want ik ben nog niet afgedankt geworden. De waardering is 
er. Ik ben daar blij mee want dat is een goed moment om te stoppen, denk ik. Ik wil iets zeggen 
over Flevoland. Ik heb Flevoland natuurUjk zien groeien van een koude, vlakke, winderige 
provincie naar een bloeiende, dynamische en warme provincie. Als we nu door de provincie 
rijden, zien we de mooie bollenvelden. Elke keer zien v/ij nieuwe dingen waarin Flevoland kan 
schitteren. Daar moeten v/ij trots op zijn. Het is echter de provincie geworden die ook mijn 
provincie is. Een provincie waaraan Ik een bescheiden steentje heb mogen bijdragen. Ik zie het 
als 'mogen' want dankzij u, heb ik hier kunnen functioneren. U hebt mij geaccepteerd en 
gerespecteerd zoals ik ben en was. Dat heeft mij altijd moed gegeven om het werk te doen dat 
op mijn schouders lag. Ik ga geen algemene beschouwing houden. Dat laat ik aan Sjaak Simonse 
over. Die jongen staat er nu voor. Ik hoop dat hij met veel plezier het werk mag gaan doen en 
de SGP hier in de Staten van Flevoland mag vertegenwoordigen. De commissaris zei het al 
Sjaak: je moet niemand nadoen. Dat kan ook niet want ieder mens Is uniek. Kom gewoon zoals 
je zelf bent. Dan zal het zeker gelukken. Ik v/il een dankwoord uitspreken. Allereerst aan mijn 
vrouw Trudie. Ik noem haar Truis. Dat doe ik nu ook. Truis, ik sta hier dus met een 

T{ ;—^ onderscheiding op. Als ik rond 30 april altijd thuis kwam dan vroeg zij op 29 april: wie zijn er 

vanmorgen onderscheiden? Dan zei ik: nou, die is onderscheiden en die is onderscheiden en die 
heeft een KoninkUjke onderscheiding gehad. Dan was haar gevleugelde uitspraak: Ik gun het 
hem van harte maar eigenlijk hadden ze zijn vrouw die medaille moeten geven. Nu Ikzelf met 
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zo'n ding opsta, denk ik dat je nog geUjk hebt ook. Want zonder jouw steun en zonder jouw 
gemopper, had ik dit werk niet kunnen doen. Gelukkig dat je dit moment mag beleven ondanks 
je ziekte. Dat je er getuige van mag zijn dat ik een KoninkUjke onderscheiding heb gekregen. Ik 
zie hem ook als aan jou gegeven. Wij mogen de Here God dankbaar zijn dat wij samen in Uefde 
en saamhorigheid met onze kinderen dit mogen meemaken. Dat is een rijk voorrecht. Heel 
hartelijk dank ook Truis voor je steun. Je bent een echte SGP vrouw. Ze roert haar mondje en 
dat is voor mij ook wel nodig want anders ga Ik veel te snel de lucht in, zegt ze. Goed. Ook de 
kinderen en kleinkinderen wil ik heel harteUjk bedanken. JulUe hadden een drukke vader en 
opa. Je kent dat beeld. JulUe herkennen dat. Snel binnenvUegen, even eten, opschieten en dan 
weer vertrekken. Dus hoe het niet moet dat hebben julUe gezien. Ik zou julUe willen aanraden 
toch wel met de samenleving mee te leven en datgene te doen waarvoor je gaven en talenten 
hebt ontvangen. Gelukkig kan ik ter geruststelUng van Bas van der VUes zeggen: het zijn 
allemaal SGP'ers gebleven. Dus wie weet zit er nog eentje tussen die talentvol genoeg is om ook 
een poUtieke plek in te nemen. Ik hoop het van harte. Jongens, heel hartelijk bedankt. Een rijk 
voorrecht is dat. We gaan er volgende week met zijn allen van genieten in Küstelberg. Ja, 
Flevoland. Zoals ik al gezegd heb: ambteUjk en bestuurUjk waren de verhoudingen heel goed. 
Met heel veel plezier heb ik in julUe midden gewerkt. Zowel ambteUjk als bestuurUjk heb ik 
altijd respect en vertrouwen gekregen. Een fijne sfeer. Ook in de persoonlijke contacten die 
heel goed waren. Ik zou u willen aanbevelen om die Flevoland cultuur zo te houden. Ik heb met 
waardering het werk v/illen doen omdat ik toch gezien heb dat, als we met elkaar onze 
schouders eronder zetten, we kunnen laten zien dat Flevoland een hele belangrijke provincie is. 
De komende ti jd zullen wij dat ook moeten uitstralen. Zodat we heel helder stellen dat 
Nederland niet bulten Flevoland kan. Want Flevoland ligt in het centrum en alles draalt om 
Flevoland. Dat moet je ook uitstralen. Weet je wat ik ook leuk heb gevonden en waar ik altijd 
wat energie door kreeg? Dat is - Leen heeft dat ook al gezegd - dat ik over de provinciegrenzen 
heen mocht kijken. Als eenmansfractie heb ik dat bijzonder gewaardeerd. In het IPO, de 
RandstedeUjke Rekenkamer heb ik mogen oprichten en ik heb in de departementale commissie 
van het provinciaal duaUsme gezeten. Dan ben je toch bezig met Iets dat eigenUjk je hobby is. 
Het mooiste heb ik gevonden dat ik twee jaar geleden namens alle provincies in Nederland in de 
vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer mocht spreken over de rechtspositie en 
bezoldiging van Statenleden. Dat heb ik prachtig gevonden. Ik heb daar ruzie staan maken met 
de bode. Dat komt in het boek bij de anekdotes. Ik mocht er niet in en ik vond dat ik met een 
uitnodiging wel recht had om naar binnen te gaan. Tijdens die zitting heeft mij het meest 
aangesproken dat een zekere heer Brinkman, die wel eens ruzie met deze en gene maakte, ook 
met mij ruzie maakte. Hij probeerde het StatenUdmaatschap belachelijk te maken. Hij 
vergeleek het met het Üdmaatschap van een duivenvereniging. Daar raak je mij natuurUjk in het 
hart. Want Statenleden doen heel goed hun best. Zij doen goed hun werk in het belang van de 
gemeenschap. Dan moet je niet aankomen met zulk soort opmerkingen. Ik heb hem, in zijn srijl, 
op een ongezouten manier verteld hoe ik over zijn waarden en zijn ideeën over Statenleden 
dacht. Tenslotte heb ik hem erop gewezen, maar dat begreep hij niet helemaal, dat er dankzij 
de Statenleden een Eerste Kamer is. Zouden er geen Statenleden zijn dan was er ook geen 
Eerste Kamer. Dat zorgde voor geroffel op de bankjes. Ik weet niet wat het betekent als andere 
Kamerleden beginnen te roffelen. Ik dacht even dat ik in het oerwoud zat. Maar de heer 
Brinkman hield zijn mond. Dat zijn mooie momenten die je nooit meer zult vergeten. Staten 
van Flevoland. PoUtiek verschillen v/ij van elkaar. Het was niet altijd even zichtbaar en 
merkbaar maar toch hebben wij met elkaar steeds onze ideeën, onze gedachten en onze 
standpunten, uitgewisseld. Als ik julUe Gods zegen toewenste dan deed ik dat uit de grond van 
mijn hart. Als je Iets mooi vindt en als je ergens bijzondere waarde aan hecht dan gun je dat de 
ander ook van harte. Ik heb geprobeerd om dat geluid ook te laten horen in jullie midden. Ik 
ben er vast van overtuigd dat in het onderhouden van Gods geboden, groot loon is. Dat God Zijn 
zegen vnl schenken aan diegenen die In Zijn wegen wandelen. Dat gun ik julUe allemaal van 
harte. Dat heb Ik vanuit de oprechtheid van mijn hart ook willen doen. Ik waardeer deze 
onderscheiding maar ik zie een nog hogere onderscheiding namelijk: een toekomst die 
weggelegd is voor degenen die God vrezen. Dat Is de mooiste toekomst. Statenleden, diverse 
keren hebben we wel eens de vraag gesteld: zijn we op de goede weg, zijn we met elkaar bezig 
Flevoland te besturen of zijn we bezig een partijbelang voor te staan? Toch heb ik gezien dat op 
cruciale momenten v/ij, met zijn allen, elkaar vonden. Dat wij voor Flevoland stonden. Ook op 
die momenten dat men Flevoland eigenlijk van de kaart v/ilde vegen. Men heeft toen 
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Statenbreed In Den Haag bepleit dat er maar één provincie is die er wezen mag. De commissie 
Samenleving v/il ik in het bijzonder nog even noemen want daar heb ik natuurlijk een bijzondere 
band mee. We hebben afscheid genomen van elkaar op Urk. Dat was bijzonder. Ik zit niet snel 
om woorden verlegen maar in de manier waarop julUe dat gedaan hebben, Marianne, dat 
verraste mij. Ik was er ook een beetje sprakeloos van. ledere fractie had een bijdrage. Dat heb 
ik bijzonder gewaardeerd. Dat heb ik zeer op prijs gesteld. Heel hartelijk dank dat ik in julUe 
midden heb mogen zijn. Met het college van GS is ook een hele goede verstandhouding. Met 
John had ik eigenlijk de meeste contacten. Als voorzitter van de commissie Samenleving 
spraken v/ij de agenda door en hadden v/ij overleg met elkaar. Ik moet zeggen dat we er 
redeUjk de ti jd voor uittrokken. We waren snel klaar met datgene wat onze commissie raakte 
maar daarnaast stelde ik nog wat andere onderwerpen aan de orde waarbij v/ij er met elkaar 
snel uitkwamen. Weet je, de eerste keer was ik er een beetje bang voor. Ik dacht: hoe zou hij 
het oppakken? Het bleek dat hij aan de slag ging en ermee aan het werk ging. Toen dacht ik: 
dan kan ik het de volgende keer ook wel weer doen. We hebben buitengewoon hartelijk met 
elkaar mogen spreken over allerlei zaken. Die persoonUjke contacten heb ik bijzonder op prijs 
gesteld. De andere collegeleden heb ik, de een wat langer en de andere wat korter, 
meegemaakt. JuUie hebben gelukkig geduld met mij gehad. Ik ben niet zo een makkelijke 
jongen en Ik kan onverwacht uit de hoek komen. Ik vind dat het alrijd op professionele manier 
behandeld is geworden. Heel hartelijk dank daarvoor. Leen j i j , als voorzitter van de Staten, 
natuurUjk ook harteUjk bedankt voor de prettige samenwerking. Niet alleen in het presidium. 
Daar hebben wij ook veel met elkaar gesproken. Je had het over de vertrouwenscommissie. Ik 
mag daar natuurlijk niets over vertellen. Dat is eigenlijk wel jammer. Anders had ik iets verteld 
over je zitten in onze kring. Over je ongekamde haren. Je poging om zelf de leiding te nemen 
en nog een paar van die dingen. Ik mag daar echter niets over zeggen. Maar je had gelijk, het 
kUkte direct. Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld dat v/ij op deze vAjze heel snel aan een 
nieuwe commissaris konden komen. En dan de Koninklijke onderscheiding. Ik heb er heel wat 
uitgereikt zien worden. Nu ben ikzelf het lijdend voorwerp. Je mag gerust weten: ik stel het 
bijzonder op prijs. Ik zou v/illen vragen of je daar de Koningin van harte voor wilt bedanken. Ik 
zie nog een oud collega en het college van B. en W. en ik zie collega's van mij. Nu is mij 
duidelijk waarom zij er zijn. Het Is allemaal geheimgehouden maar ik stel het bijzonder op prijs 
dat jullie er allemaal zijn. Burgemeester Kroon heeft ook nog gesproken. Ik weet niet of dit 
klopt volgens het reglement van orde. Ik dacht: Ik zal er nu niets van zeggen. Maar volgens mij 
kan dit niet." 

De voorzitter: "Wij hebben het uitgezocht. Het kon. Volgens artikel 30, geloof ik." 

De heer Bogerd: "Mensen, nu wordt het echt t i jd dat ik stop. Ik vind onze commissaris toch wat 
ruimhartiger dan de vorige dus ik schaarde het er maar onder dat hij tot de rekkeUjken behoort 
en de vorige tot de preciezen. Ik heb het bijzonder op prijs gesteld Jaap, dat je in ons midden 
het woord hebt gevoerd. Als het oude maar ook het nieuwe college hebben v/ij een hele goede 
band. We hebben een jong coUege gekregen. Het Is goed dat ik afscheid heb genomen want 
anders zou ik ze niet bij kunnen benen. Nu heb ik wat ti jd extra. Ik zie het allemaal heel 
positief In voor Urk. Ik hoef niets toe te voegen aan de oproep die je hebt gedaan. Jaap. Fijn 
dat julUe er zijn met zijn allen. Zowel bestuurUjk als ambteUjk. Wij hopen Urk nog steeds de 
parel te laten zijn van Flevoland. Wij zullen hem steeds goed opboenen. Want Flevoland Is niets 
zonder Urk. Dan de ambtelijke organisatie van onze provincie. Ik denk dat de provincie 
Flevoland een goed ambtenarenkorps heeft. Ik kan er zelf over oordelen. De kwaUteit van de 
stukken is op een dermate niveau dat Flevoland daar trots op mag zijn. Tjeerd is er niet. Ik vind 
het jammer dat hij er niet is maar ik zie wel de andere directieleden. JulUe mogen trots zijn op 
een dergelijke ambteUjke organisatie. De gesprekken die Ik heb gevoerd met menig ambtenaar, 
daar bewaar ik hele goede herinneringen aan. Met Sjef en Toos en Dorien heb ik wat meer 
contact gehad. In zijn algemeenheid mogen wij als bestuur van Flevoland trots zijn op ons 
ambtenarenkorps. Tenslotte de mensen van de griffie. Die staan ten dienste van de Staten. 
JulUe doen dat op een voortreffelijke v/ijze. AnneUes en Karin en Willem. Je vindt altijd een 

Y^—3 gewiUig oor als je er gebruik van wilt maken. Onze griffier heet Karin. We hebben nog een Karin 
op de griffie zitten en mijn secretaresse heet ook Karin. Blijkbaar heb ik wat met Karin. Maar 
zij staan allemaal voor goede kwaUteit. Ik waardeer het Karin dat j i j leiding mag geven aan een 
team dat goed gemotiveerd is. Ik hoop ook dat je team versterkt mag worden. Want om het 
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duaUsme goed Inhoud te kunnen geven, is het nodig dat er toch wat versterking komt om het 
evenv/icht weer aan te brengen. Ik ga er niet meer over maar ik zal Sjaak positief adviseren. Ik 
heb beloofd om mij er niet meer mee te bemoeien maar in dit geval zal ik hem dat nog in het 
oor fluisteren. Met Sjam heb ik natuurUjk enorm veel contact gehad. We hebben veel plezier 
met elkaar beleefd. We hebben alles meegemaakt wat er maar mee gemaakt kon worden In 
bestuurUjk Flevoland. Dat het reglement van orde er zelfs een paar keer op nageslagen moest 
worden. Wij zijn elkaar tot een hand en een voet geweest. Ik v/Il je daar heel harteUjk voor 
bedanken. Dan denk ik ook aan de huishoudelijke dienst. Die hebben ook altijd gezorgd dat v/ij 
als Statenleden voorzien werden van datgene wat nodig is. Ook de bodes. Ik denk ook aan onze 
notuUst. Vaak vergeten v/ij dat. Mienk, j i j zat in de commissie Samenleving altijd tegenover 
mij. Ik was altijd benieuwd wat ze van mijn gebrabbel en gestoethaspel terecht zou brengen. Ik 
moet zeggen: zij heeft altijd goed begrepen wat ik bedoelde te zeggen. Mijn waardering 
daarvoor. Mensen, Ik zal welUcht iemand vergeten zijn. Ik wens Sjaak veel v/1jshe1d en Gods 
zegen toe. Ik wens Flevoland een goede toekomst. Ik heb genoten van al die jaren Flevoland en 
ik hoop dat u dat ook zult doen." 

Applaus. 

De voorzitter: "HarteUjk dank Rien. Ik wil je vragen hiervoor in de cirkel plaats te nemen. Dan 
stel ik voor dat we de famiUe als eerste de gelegenheid geven je te feUciteren. Daarna krijgen 
de anderen de gelegenheid zich aan te sluiten. Ik schors de vergadering tot 20.30 uur." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen deze vergadering van Provinciale Staten. Wij gaan over naar 
agendapunt 3." 

3b. Beëdiging van Statenlid J. Simonse (SGP) 
3c. Beëdiging Statenlid de heer C. Goossens (PvdA) 
3d. Beëdiging van burgercommissielid de heer J. de Borst (SGP) 
De voorzitter: "Het betreft de beëdiging van de heer Simonse, de heer Goossens en de heer de 
Borst. Ik verzoek de voorzitter van de commissie die het onderzoek gedaan heeft naar de 
geloofsbrieven, de heer Pels, ons daarover te rapporteren." 

De heer Pels: "Dank u wel, voorzitter. Wij hebben alle stukken die ons ter beschikking zijn 
gesteld, onderzocht. We hebben er geen beperkingen in aangetroffen. Het voldoet allemaal aan 
de eisen die de wet daaraan stelt. Wij kunnen de Staten daarom positief adviseren over 
toelating van de heren Goossens en Simonse. Wij hebben eveneens de geloofsbrieven 
onderzocht van de heer de Borst. Wij kunnen ook positief adviseren over toelating van de heer 
Borst als burgercommissieUd." 

De voorzitter: "Dan verzoek ik de griffier de drie kandidaten voor te geleiden." 

De heer Siepel: "Voorzitter, zou ik het woord mogen over dit onderwerp?" 

De voorzitter: "Ja, dat kan ik nauwelijks verbieden. Als u dat v/ilt dan heeft u bij dezen het 
woord." 

De heer Siepel: "Ik ben benieuwd in welke vacature de heer Goossens benoemd wordt. Bij onze 
fractie is geen vacature binnen de PvdA bekend. Dat zou betekenen dat er een extra StatenUd 
bijkomt. Dat Ujkt me hoogst onjuist en misschien wel onwenselijk." 

De voorzitter: "Dan heeft de mededeUng u blijkbaar niet bereikt. Wij hebben mededeling 
ontvangen dat mevrouw Kuijken langdurig ziek is. Zij maakt gebruik van de regeUng dat 

r {Ug| daarvoor tijdelijke vervanging kan worden ingesteld. Dat betreft het StatenUd Goossens. Het 
spijt mij dat die mededeUng u niet heeft bereikt, maar zo Is de situatie." 

De heer Oost: "Nou twittert hij zoveel en is hij helemaal onUne maar nu was hij offUne. 
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De voorzitter: "Ik verzoek de leden van de Staten te gaan staan zodat we de eed en de belofte 
kunnen afnemen." 

De griffier leidt de heren voor. 

De voorzitter: "Ik begin met de heer Simonse. Daarna de heer Goossens en daarna de heer de 
Borst. Gezien de verschillende posities zal ik toch elke keer de volledige tekst opnieuw 
uitspreken. Ik begin met de heer Simonse. U zult de eed afleggen en die luidt: Ik zweer dat ik, 
om tot lid van Provinciale Staten benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk, onder welke 
naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om 
iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middelijk, enig geschenk of enige belofte 
heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat Ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de 
wetten zal nakomen en dat ik mijn pUchten als Ud van Provinciale Staten naar eer en geweten 
zal vervuUen." 

De heer Simonse: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan ga ik nu over naar de beëdiging van StatenUd Goossens. U zult 
de verklaring en de belofte afleggen. Ik verklaar dat ik, om tot Ud van Provinciale Staten 
benoemd te worden, rechtstreeks noch middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, 
enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te 
doen of te laten, rechtstreeks noch middeUjk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen 
of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat Ik de wetten zal 
nakomen en dat ik mijn pUchten als Ud van Provindale Staten naar eer en geweten zal 
vervullen." 

De heer Goossens: "Dat verklaar en beloof ik." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan we nu over tot beëdiging van het burgercommissieUd, de 
heer J. de Borst. U zult de eed afleggen. Ik zweer dat ik, om burgercommissieUd te worden, 
rechtstreeks noch middeUjk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst 
heb gegeven of beloofd. Ik zweer dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks 
noch middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik zweer dat 
ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn pUchten als 
burgercommissielid naar eer en geweten zal vervullen." 

De heer Borst: "Zo waarlijk helpe mij God almachtig." 

De voorzitter: "Ik dank u allen en wens u sterkte in uw werk. Wij schorsen wederom voor 10 
minuten de vergadering." 

Applaus. Schorsing. 

3e. Benoeming voorzitter commissie Samenleving 
De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Wij gaan verder met agendapunt 3e. Ook dit is een 
toegevoegd agendapunt. Het betreft de benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangend 
voorzitter van de commissie Samenleving. Een stemming waarbij vnj ons hebben verpUcht om 
die schrifteUjk te doen plaatsvinden. Als het goed is, hebt u allen het stembriefje voor u Uggen. 
U moet schrifteUjk stemmen. Ik benoem de heer Steendijk tot voorzitter van de commissie van 
stemopneming en mevrouw De Waal en de heer Van het Erve tot leden van de stemcommissie. 
Ik verzoek u allen om nu de stembriefjes In te vullen. Ik verzoek de bode de stembriefjes op te 
halen en bij de commissie te brengen. Na het ophalen van de stemmen, schors ik de 
vergadering. Ik schors de vergadering tot 20.55 uur." 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Ik geef de voorzitter van de commissie, de heer 
Steendijk, het woord." 
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De heer Steendijk: "Dank u wel, voorzitter. Mede namens mijn collega-leden van de commissie 
van stemopneming. Uitgebracht zijn 33 stemmen op beide kandidaten. Voor de heer 
Stuivenberg zijn 32 stemmen voor, uitgebracht. 1 stem is ongeldig. Voor de heer Schutte zijn 31 
stemmen voor, uitgebracht. 1 ongeldig en 1 tegen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Daarmee zijn de belde heren benoemd in hun functie. Ik feUciteer 
hen daarmee. Ik stel voor om er geen receptie voor te houden. We gaan over naar agendapunt 
4." 

4. Notulen van de openbare vergadenng van 25 maart 2010 
De voorzitter: "De griffie heeft geen voorstellen tot tekstv/ijzigingen ontvangen. Ik stel voor dat 
wij de notulen vaststellen. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ik zie u enthousiast knikken. Dan is 
dat dus het geval." 

5. Mededelingen 
De voorzitter: "Onzerzijds zijn er geen mededeUngen die besproken moeten worden. Ook niet 
aan uw zijde? Dat is niet het geval." 

6. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Er staan op de Ujst van Ingekomen stukken, twee Ingekomen stukken. Is er 
iemand van u die daarover nog opmerkingen wenst te maken? Dat is niet het geval. Dan is 
daarmee de Ujst van ingekomen stukken vastgesteld." 

7.Lijst van hamerstukken 
a. Protocol geheimhouding 
b. Het pAÜP naar 1 themaonderdeel binnen de begroting 2010 e.v. 
c. AanvWjzen accountants voor de boekjaren 2010-2013 
De voorzitter: "Ik zal de Hamerstukken a., b. en c. niet allemaal noemen maar kunnen v/ij ze 
inderdaad als hamerstuk afdoen? Dat is het geval. Dan is aldus besloten. 

S.Jaarstukken 2009 
De voorzitter: "Ik geef de fractie van de SP als eerste het woord." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Voorzitter, in het afgelopen jaar is er in vUegende vaart een nieuwe 
realiteit ontstaan in Nederland. Dus ook voor de provincies. Het begon met een hypotheekcrisis, 
daarna een financiële crisis, een bankencrisis. Op dit moment kun je bijna spreken van een 
landencrisls. Over die effecten zullen v/Ij het op dit moment nog niet met elkaar hebben. We 
spreken over het jaarverslag, de jaarrekening en het burgerjaarverslag. De accountant heeft in 
zijn rapport 'Tijd voor reset' een goedkeurend oordeel gegeven. Alles goed, zou je zo zeggen. 
Er Is echter wel een opmerking gemaakt over het naleven van de Inkoop- en aanbestedingen-
richtlijn. Er is een dringend advies aan het college om die aanbevelingen nu eens op te volgen. 
Voorzitter, graag v/il ik nog verv/ijzen naar OMALA. De deelname kan risico's opleveren, zoals de 
accountant al verwoord in hetzelfde rapport. De SP gaat ervan uit dat de aanbevelingen worden 
opgevolgd. Kijkend naar de dikte van het rapport, heb ik geen behoefte er een speech van 271 
pagina's van te maken. We kijken nu terug op de uitwerking van de begroting. Binnenkort 
hebben wij het over de Voorjaarsnota. Dan zullen v/ij anders met elkaar spreken. Met deze 
woorden sluit ik af. De SP stemt in met het voorUggende stuk. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik ga over naar de fractie van de WD." 

De heer Bosma: "Dank u, voorzitter. Laten we eerst maar eens beginnen met een compUment 
aan de verantwoordelijke gedeputeerde. Tijdens de rit het stuur overnemen heeft niet geleid 
tot een verminderde koersvastheid. Door de accountant is dan ook een goedgekeurde verklaring 
afgegeven voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Er kan geconstateerd worden dat 

T-[|—j de provincie steeds meer 'in control' komt. Het huidige niveau van beheersing (control) geeft 
ons het vertrouwen dat onze provinde zal kunnen blijven omgaan met de te verwachten 
gewijzigde omstandigheden in het middenbestuur. Werden v/ij in het verleden vaak verrast met 
grote rekensaldi van miljoenen, nu kunnen v/Ij constateren dat er sprake is van een geringe 
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afvfljking van € 21.000 ten opzichte van de begroting. Desalniettemin geeft de accountant aan 
dat een verdere verbeterslag nog de nodige energie van de organisatie vereist. Gedeputeerde, 
geef dat proces een duw in de goede richting. Ook goed om te constateren dat een 
terughoudend Treasury beleid Is gevoerd. Er Is minder belegd en meer op veiUge 
spaarrekeningen gezet. De WD ziet wel uit naar een discussie over het Treasury statuut omdat 
daar de aangenomen motie over duurzaam beleggen, verder zal worden uitgewerkt. Ik neem 
aan dat de GroenLinks -fractie, mede indiener van de motie, ook uitziet naar die discussie. In 
de Statenwerkgroep Planning en Control hebben v/ij met de accountant nog van gedachten 
gev/isseld over de door hem gemaakte opmerkingen en aanbeveUngen. Een paar Items v/il ik nog 
even de revue laten passeren. Budgetbewaking is nog een agendapunt dat verder moet worden 
uitgewerkt in de programmabegroting. We zijn benieuwd wat de reactie van GS Is op het advies 
van de accountant om de systematiek te gaan hanteren van tussenrijdse begrotlngsvinjzigingen 
voor apparaatskosten. Een tweede aspect. Het risicomanagement is goed uitgedacht maar de 
implementatie Is in 2009 niet van de grond gekomen. Dat dient, in onze opriek, van GS nog een 
zetje in de goede richting te krijgen. Op een aantal items, zoals Inkoop- en aanbestedingsbeleid 
is extra Inzet nodig om de rechtmatigheidcontrole efficiënter en effectlever te maken. Wij 
roepen op om dat nog even te doen. Ten aanzien van bestuur en algemene dekkingsmiddelen. 
Er wordt aangegeven dat eindeUjk erkend wordt dat Flevoland, ten aanzien van het 
Provinciefonds, al jaren in een achterstandspositie zit. Een en ander is nu ook vertaald in harde 
euro's. CompUmenten voor onze lobbyisten. We zijn er echter duidelijk nog niet. We hebben 
ook een motie. Om een geluid uit Flevoland te laten horen over de herverdeUng uit het 
Provinciefonds. Ook gezien het feit dat ook andere provincies hierover moties gaan aanbieden. 
Ik lever de motie zo in. Ik neem aan dat de motie dadelijk besproken kan worden, voorafgaand 
aan het agendapunt over het IPO profiel. In zijn algemeenheid kan verder worden geconstateerd 
dat de doelstellingenrapportage nog steeds erg bescheiden van aard Is. Dat mag wat ons betreft 
nog wat concreter/smarter. Specifiek: wij zijn van mening dat er enige nuancering nodig is in 
het resultaat als het gaat over het Uve uitzenden van de Statenvergaderingen. Tenslotte kan 
nog niet ledere Inwoner in Flevoland dat ontvangen. Ook v/illen v/ij even stilstaan bij het 
speerpunt: IFA. Vanuit de WD en ook vanuit andere fracties waren over het jaarverslag IFA de 
nodige krirische gelulden te beluisteren. De kern van het commentaar van de WD -fractie was 
dat de verslaglegging gedurende het afgelopen jaar amper Informatiewaarde opleverde. Dat 
opeenvolgende halfjaar verslagen amper/of geen onderUnge vergelijkinginsmogelijkheden 
boden, om de voortgang te kunnen bewaken. Wij zien dan ook uit naar de geagendeerde 
evaluatie, van Tv/ynstra Gudde, over de eerste tranche. Het antwoord van GS Inzake de slechte 
rapportages, het betrokken kunnen worden bij de geagendeerde evaluatie IFA, vinden v/Ij 
vanuit de 'governance benadering', enigszins zwak. We begrijpen dat GS ook bezig is om de 
aanstuurbaarheid van het IFA te verbeteren en de WD -fractie zal de huidige governance 
betrekken bij de geagendeerde evaluatie. Desalniettemin zijn vnj zeer tevreden over het 
binnenhalen van de hogeschool Flevoland. Tenslotte nog even over het Burgerjaarverslag. 
Tegenwoordig is een aparte rapportage niet meer verpUcht omdat bijsturing ook plaats kan 
vinden via de wet Dwangsom. Derden kunnen daarop een beroep doen. Als we naar een aantal 
cijfers kijken dan zien we dat van de behandeUng van miUeuklachten 14 procent buiten de 
termijn plaatsvindt en dat bij de afdeUng wegen, verkeer en vervoer 22 procent bulten de 
termijn plaatsvindt. Het is goed om dit te constateren. Het is nog beter om ervoor te zorgen dat 
er een oplossing komt zodat het niet meer voor zal komen. Voor de rest kunnen wij instemmen 
met de gepresenteerde jaarstukken." 

De heer Schutte: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. De jaarrekening en ook het verslag dat er 
bij zit over 2009 geven, wat de ChristenUnie betreft, een helder beeld. Het is helder en 
duidelijk weergegeven. De fractie v/il een compUment geven aan al degenen die een bijdrage 
hebben geleverd om dit zo te verwoorden en te presenteren. Het jaar 2009 stond/staat, wat de 
financiën betreft, in het teken van de strijd rond de uitkering uit het Provinciefonds. Oftewel 
het overleg en het pleidooi voor een rechtvaardige uitkering en een evenzo rechtvaardige 
verdeelsleutel voor de provincie Flevoland. In feite was het en is het, het gevecht om de 
knikkers/de euro's. Mijn fractie spreekt haar waardering uit voor de ambtelijke en bestuurUjke 
inzet die er tot op heden Is geweest op dit onderdeel. Waardering voor het beginresultaat. Wij 
hopen, met het college, op een verdere gunstige afloop. Nog een paar opmerkingen, mijnheer 
de voorzitter. Ten aanzien van de nota Reserves en Voorzieningen. Hij is in de commissie 
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Bestuur, bij meerdere gelegenheden, besproken. De algemene reserve van onze provincie is niet 
royaal van omvang. Ook andere fracties hebben er vaker op gewezen. Een bespreking over de 
herbezinning van de nota Reserves en Voorzieningen is al een aantal keren per GS toegezegd 
maar ook even zo vaak weer in de t i jd vooruitgeschoven. De ChristenUnie v/il de gedeputeerde 
voor de financiën graag houden aan zijn recente uitspraak en toezegging dat deze behandeUng 
direct na de zomervakantie zal plaatsvinden. Dan zet ik daar achter: zomervakantie 2010. De 
lening aan de IJsselmeer ziekenhuizen. De ChristenUnie kan ermee instemmen om voor deze 
lening een voorziening te treffen. Om hierbij echter de kwalificatie: mogelijk oninbare lening, 
te gebruiken, gaat mijn fractie toch wel wat ver. De eerste aflossing moet pas plaatsvinden eind 
2012. Het is toch niet zo dat er nu al aanwijzingen zijn dat de lening oninbaar zou zijn. Bij het 
onderdeel weerstandsvermogen en mogelijke risico's, komen v̂ nj de lening immers ook niet 
tegen. Wat het Burgerjaarverslag betreft, mijnheer de voorzitter, maar ook de bevindingen van 
de accountant, daar neemt mijn fractie kennis van. De ChristenUnie kan instemmen met de 
vaststeUing van de jaarstukken 2009 en de voorgestelde verdeUng van het rekeningresultaat. 
Dank u wel." 

De heer Van Wieren: "Ja voorzitter, dank u wel. Als ik goed geluisterd heb naar een aantal van 
mijn collega's dan heb ik toch het idee dat zij nog niet helemaal In de gaten hebben waar het 
nu over gaat. Waar we het over hebben zijn de jaarstukken 2009. Het betekent dat het niet 
alleen gaat over de financiën maar juist over het geheel. Het is dus absoluut niet zo dat de 
verantwoordelijke gedeputeerde hier verantwoording aflegt over wat er gebeurd is met 
betrekking tot de financiën. Het college legt echter verantwoording af over wat zij in het 
gehele jaar gedaan heeft, waar v/ij haar, als Staten, de opdracht toe gegeven hebben en 
waarvoor v/ij haar budget hebben toegekend. Als je dat bekijkt, zie je dat er ongeloofUjk veel 
zaken uitgevoerd zijn. Dan is het niet zo dat er alleen maar gekeken is naar de finandën in IPO 
verband. Maar dan is er ongelooflijk veel gebeurd op het gebied van jeugdzorg, met betrekking 
tot Oostvaarderswold, met betrekking tot het stimuleren van onze economie, al die zaken die 
v/ij als provincie oppakken en waar het college gigantisch hard aan gewerkt heeft. Daarvoor is 
een woord van dank wel verschuldigd. Ik ben heel bUj dat ik dat namens de CDA -fractie aan u 
mee kan geven. Want er is ongeloofUjk veel uitgevoerd. Wanneer je dan een jaarrekening 
krijgt, een jaarverslag zoals we dat nu hebben, dan betekent het ook dat, wat er op papier 
staat, die meer dan 200 bladzijden, het ook altijd heel veel werk met zich meebrengt om het, 
in die vorm, aan ons te presenteren. Ook daarvoor en voor de manier waarop het gegaan is, -de 
helderheid van de stukken - is een compUment aan het ambteUjk apparaat wel op zijn plaats. 
Zoals ik al zei, voorzitter, zijn veel zaken uitgevoerd maar het kan natuurUjk ook niet anders 
dat een aantal zaken niet zijn uitgevoerd. Dat gaat gewoon zo in de loop van het jaar. Daar is 
vaak wel een verklaring voor gegeven. Bijvoorbeeld dat de omstandigheden gev^jzigd zijn maar 
ook zijn bepaalde zaken domweg niet uitgevoerd omdat het op dat moment even niet kon. U 
stelt dan ook voor, het gaat om ongeveer € 1.000.000, om dat budget over te hevelen naar 
2010, zodat die zaken dan alsnog uitgevoerd kunnen worden. We hebben van deze 
gedeputeerde begrepen dat er zeer kritisch naar gekeken is. Dat de vraag gesteld is: is het echt 
de verwachting dat het in 2010 wel uitgevoerd wordt? Het antwoord op die vraag was: ja. 
Wanneer we kijken naar de finandën dan zien v/ij dat we weer een posirief resultaat hebben. Er 
zitten ook wat incidentele meevallers in. Een van de grote financiële meevallers is natuurUjk de 
verkoop van de aandelen van de energiebedrijven. Wij waren ervan uitgegaan dat er in 2009 
maar een gedeelte binnen zou komen, maar er kwam al veel meer geld binnen. Wij gaan dat 
inderdaad reserveren voor andere dingen. Er waren natuurUjk ook tegenvallers. De hele 
motorrijtuigenbelasting staat onder druk. In het kader van de crisis, zie je dat, dat een risico is 
dat wij met elkaar lopen. Mijnheer de voorzitter, ik weet eigenlijk niet of het aan de orde is 
maar de rapportage van het IFA is, wat de CDA -fractie betreft, volstrekt onvoldoende. We 
hebben er zo vaak naar gevraagd hoe je dat zou moeten doen. Wij v/illen daar een 
verantwoording van hebben. Op basis van wat vi^j afgesproken hebben van wat wij zouden gaan 
doen, wat anderen zouden gaan doen/wat de bijdragen van andere waren. Dat v^rillen v/ij 
terugzien In de rapportage. Binnenkort komt de evaluatie aan de orde. Wij hebben in onze 
financiële beschouwingen daar al Iets van gezegd. Wij vinden dat we wel moeten kijken naar de 
nieuwe fase die we straks ingaan. Hoe we het dan gaan oppakken. Of we dat op deze manier 
doen of dat we het op een andere manier doen. Of we op een andere manier invulUng gaan 
geven aan deze gelden. Uiteraard zijn v/ij wel ongeloofUjk bUj dat een aantal zaken die we 
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v/ilden gaan doen met het IFA, ook tot groot succes geleld hebben. Mijn voorganger heeft het 
ook al gezegd. Dan gaat het met name om de hogeschool. Voorzitter, ergens mistten we nog 
wat in de stukken. Waar v/ij eigenlijk in de jaarrekening over geïnformeerd hadden v^nllen 
worden, is hoe het nou staat met de N23. Wij komen er straks nog specifiek over te spreken. 
Eigenlijk hadden er in de Jaarrekening wel opmerkingen over gemaakt moeten worden omdat er 
rond de jaarwisseUng al het een en ander over bekend was. Dat is een minpuntje. Voor de rest 
v/il ik toch positief afsluiten." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ja, het was positief dat er bij het lezen van de 
jaarstukken weinig verrassingen naar voren kwamen. Naar onze mening betekent dat In feite 
dat Gedeputeerde Staten heeft gedaan wat Provinciale Staten van hen gevraagd had en dat 
eventuele afwijkingen altijd tijdig bekend zijn gemaakt. Wij vinUen al degenen die daar 
verantwoordeUjk voor zijn graag met een compUment waarderen. Wat wij verder ook een 
positief punt vonden, is dat er in de afgelopen jaren vaak sprake was van onderbestedingen. Die 
zagen wij nu ook niet. Prima! Verder zijn er een aantal zaken waarvan v/ij denken: daar valt 
ook nog even iets te benoemen. De SP had het net al even over het aanbestedingenbeleid. Ook 
wij zien graag dat daar wat meer aandacht naar uitgaat. Wij zouden ook heel graag van het 
college v/illen horen hoe InvulUng gegeven zal worden aan de doelstellingen rondom duurzaam 
Inkopen. Ook dat is aan de orde. Verder zou ik nog even het feit vA[[er\ noemen dat de 
grondaankopen voor het Oostvaarderswold goed op stoom zijn. Verder bestond bij ons een 
beetje de Indruk dat aan het punt duurzame energie, in 2009 niet zo heel veel was gebeurd. We 
kregen gelukkig vandaag een persbericht over een duurzame energieontv/ikkeUngsmaatschappij 
die in onderzoek wordt genomen. Het CDA had het net over het reserveren, voor andere dingen, 
van de opbrengsten van de aandelen Nuon en Essent. Volgens mij hebben wij dat al met elkaar 
vastgesteld." 

De heer Van Wieren: "Nee voorzitter, dat heeft u mij niet horen zeggen. Dat kan ze mij niet 
hebben horen zeggen. Ik heb alleen gezegd: dat wij verwachtten dat er in 2009 wat geld binnen 
zou komen en in de andere jaren ook en dat al het geld al in 2009 binnengekomen is. Wij 
reserveren dat inderdaad op de manier zoals we dat van plan waren te doen." 

Mevrouw Roda: "U had het over andere dingen maar ik v/ilde alleen maar zeggen dat vi/ij als 
Staten al een besluit hadden genomen wat die andere dingen dan zijn. Verder nog even 
reagerend op wat de WD net zei over treasury. Wij zien Inderdaad uit naar bespreking van dat 
onderwerp. Wat ik verder niet ongenoemd v/il laten, is dat wij compUmenten hebben voor GS 
voor het uitvoeren van een motie die is aangenomen als het gaat om het certificeren van het 
toezicht. Daar v/ilde ik het bij laten." 

Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. De PvdA is voor een groot deel positief over de jaarstukken 
2009. Ze zijn prettig leesbaar, helder en compact geformuleerd. Ze zijn in Ujn met de opbouw 
van de matrixbegroting. OverzichteUjk wordt aangegeven welke doelen zijn gesteld, wat is 
gedaan en bereikt en wat dat heeft gekost. Ook zijn de verschillenanalyses helder. Een 
kanttekening daarbij is nog dat vooral aangegeven is welke activiteiten zijn ondernomen. Dat 
v/il nog niet zeggen dat de beoogde resultaten zijn behaald. Dat is echter ook een opdracht aan 
onszelf om betere doelformuleringen op te stellen. In de terugbUk op 2009 valt een aantal 
resultaten op. De Schaalsprong Almere, lAK, de hogeschool door iedereen geroemd, de 
jeugdzorg, ook IJmeer/Markermeer resultaat en de OMALA onderhandeUngen, het 
Oostvaarderswold en het Cebeon rapport en de bestuurskrachtmeting. Kortom een heleboel 
grote dossiers waaraan gewerkt is. Helaas valt ook de financieel economische crisis op. Deze 
laatste heeft, ondanks de v/il om anticycUsch te Investeren, ook wel vertragend en soms 
welUcht verlammend gewerkt. De ambities en gedrevenheid lijken hierdoor soms verminderd. 
Dat kunnen v/ij niet gebruiken. Financieel gezien laat de jaarrekening een resultaat zien van, na 
een resultaat bestemming, € 21.000. Dat is natuurlijk een minimaal positief resultaat. Het laat 
zien dat er goed begroot is en navenant is uitgevoerd. In het verleden hebben wij vaak geklaagd 
over onderbesteding. Daar is nu geen reden voor. Het betekent ook dat de overcommittering 
een goede maatregel is. Dat bUjven wij doen. De PvdA is akkoord met de verdeUng van het 
rekening resultaat. Merendeels zijn het overlopende posten. Financieel gezien is ook de 
accountantsverklaring. Er is tevredenheid over de goedkeuring maar ook zorgen. Zorgen over de 
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geringe voortgang op een aantal verbeterpunten. Met name de interne beheersing en het verder 
ontv/ikkelen van het risicomanagement. Daarnaast, door meerderen genoemd, het Inkoop- en 
aanbestedingsbeleid. In de Statenwerkgroep PenC is al met de gedeputeerde gekeken naar een 
mogeUjkheid om betere budgetbewaking toe te passen op de apparaatskosten. Wij verwachten 
van de gedeputeerde een voorstel voor een nieuwe systematiek. Verder verwachten vdj van het 
college een integrale reactie op de 10 verbeterpunten van de accountant. Dat hoeft niet nu 
onmiddellijk maar v/ij verwachten dat wel binnenkort. Financieel gezien was het natuurUjk een 
belangrijk jaar. Vanwege alle onderhandelingen met het Rijk en met de collega-provincies. De 
opstelling van het Cebeon rapport wil ik eigenlijk bewaren voor het volgende agendapunt. 
Daarnaast het IFA. De PvdA staat nog altijd achter de uitgangspunten van het IFA. Met een 
provinciaal fonds bevorderen dat deze provincie completer Is en beter zijn mogeUjkheden benut 
en goede voorzieningen heeft omdat de huidige en toekomstige bevolking daar recht op heeft. 
Dat ook wij kritisch zijn in de commissie over de rapportage, geldt zowel voor de finandële 
rapportage als ook dat er soms aan beperkte voortgang geleverd wordt omdat er veel energie 
gaat zitten in het opbouwen van nieuwe Instituten. De evaluatie zien v/ij met belangstelling 
tegemoet. We vWllen het oorspronkelijke plan dan nog eens naast de mogeUjkheden en de 
opdracht in het lAK, leggen. Een laatste opmerking nog over de reserve ten gevolge van de 
aandelenverkoop Nuon en Essent. Wij weten natuurUjk dat daarvoor een motie is aangenomen. 
De PvdA pleit opnieuw voor verbreding van het begrip duurzaamheid. Dank u wel." 

De heer Simonse: "U kende de volgorde natuurlijk. Voor mij is het nieuw. Ik dacht: als je net 
begint kom je als allerlaatste aan de beurt, maar dat valt mee. De jaarrekening 2009. Wanneer 
vnj die bespreken gaan onze gedachten eerst terug naar 2009. Het jaar waarin de gevolgen van 
de financieel en economische crisis zichtbaar en voelbaar werden in tal van sectoren. In dat t i j 
hebben v/ij als provincie getracht om onze ambitie hoog te houden. Dat is grotendeels gelukt. 
Wij ontkomen er echter niet aan om een pas op de plaats te gaan maken. Om te buigen en 
ambities bij te stellen. Bijvoorbeeld bij het aantal nieuw te creëren banen. Maar ook de 
ambities ten aanzien van de Schaalsprong Almere zijn op voorhand erg hoog. Nochtans hopen 
v/ij deze ambities niet bij hoeven te steUen. Wanneer v/ij nu de jaarstukken 2009 bespreken, 
denk ik met genoegen terug aan de vergadering van de commissie Bestuur. Wat betreft het 
financiële gedeelte hebben v/ij in de commissie diepgaand kunnen spreken met de accountant. 
Het rapport van bevindingen draagt de t i tel : Tijd voor een reset. Een eigen slogan van de 
accountant. Ook wel van toepassing op het beleid van de provincie. In de brede nieuwe koers in 
de voorjaarsnota, op voorhand geen nieuwe projecten. Het denken over kerntaken maar ook 
smal: een tiental verbeterpunten van de accountant. Uit die verbeterpunten heb ik twee voor 
ons belangrijke punten gepikt. Ik heb mijn voorgangers ook iets horen zeggen over: de 
budgetbewaking en ook onderdelen van de Interne beheersing. We hebben in de commissie de 
vinger gelegd bij het dalen van het vrij aanwendbare deel in de algemene reserve. Zodat we 
onder de norm van 5 procent komen. Die 5 procent moeten v/ij niet loslaten. Voorzitter, 
nogmaals, veel zaken hebben wij in de commissie besproken. Het heeft geen zin om daar 
allemaal op in te gaan. De SGP kan Instemmen met de twee beslispunten. We hebben als SGP 
veel waardering voor het werk van de ambtelijke organisatie. Dat is bij ons absoluut geen 
dooddoener. Met elkaar: bestuur en ambteUjke organisatie is het werk gedaan. We konden het 
doen, wij mochten het doen en v/ij mogen daar ook dankbaar voor zijn. Tot slot, voorzitter, er 
is in 2009 veel geld ingekomen maar ook veel uitgegeven. Voor dit geld is heel veel gedaan in 
het belang van Flevoland, Wat is geld? WeUswaar onmisbaar maar ook het belangrijkste? Laten 
v/ij deze vraag meenemen In het besef dat het alleen de zegen van God is die rijk maakt." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dit was uw maidenspeech. Ik complimenteer u daarmee. Het woord 
is aan de PvdD." 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Ik heb het maar wat ingekort want ik had twee pagina's 
vol. Als eerste onze compUmenten voor de jaarstukken. Ze worden ieder jaar duideUjker. Dat 
kan natuurlijk ook aan ons Uggen. Alles wordt zo duidelijk verklaard en verantwoord dat er wat 
ons betreft maar weinig over op te merken is. Wij willen nog enkele punten aanstippen. Als 
eerste pMJP Natuur, Water. Wij willen graag Ingaan op knelpunten bij de aanleg van natuurlijke 
oevers. Dit wordt genoemd bij wegen en vaarwegen. BUjkbaar is er in 2009 geen oplossing 
gekomen voor het niet kunnen vinden van een bestemming voor de vrijkomende grond bij de 
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aanleg van natuurvriendeUjke oevers. Daardoor stagneert dit. Aangegeven is dat dit niet het 
einddoel van 2021 in gevaar zal brengen en in de commissie is door de gedeputeerde gezegd dat 
ook onze doelsteUingen voor 2015 niet in gevaar zullen gekomen. Wij hebben begrepen dat er 
Inmiddels vergevorderde onderhandeUngen zijn met het Waterschap en de Stichting 
Flevolandschap om een zand v/inplaats te gebruiken voor de verwerking van de vrijkomende 
grond. Wij hopen dat daardoor de werkzaamheden spoedig hervat kunnen worden. Overigens 
nog een klein puntje. De muskusratten. De natuurvriendelijke oevers beperken ook de schade 
door muskusratten, behoorUjk. Het speerpunt Markermeer/IJmeer. Er is, door ons de afgelopen 
jaren, veel geld en energie in dit speerpunt gestoken. Het is nu min of meer uit onze handen. 
Weliswaar heeft het Rijk zich in de RAAMbrief uitgesproken voor een toekomstbestendig 
ecologisch systeem maar er nog niet de financiële middelen bij geleverd. Voor de voor de eerste 
fase benodigde € 110.000.000 gaat het Rijk € 20.000.000 leveren als v/ij er € 10.000.000 
bijleggen. Wij hebben daarom in een motie, in de richting van het Rijk, uitgesproken dat een 
eventuele provinciale bijdrage aan de eerste fase van het toekomstbestendig ecologisch 
systeem, gekoppeld moet zijn aan het voornemen van het Rijk om de gehele eerste fase tot 
uitvoering te brengen. Het antwoord van het Rijk hebben v^j helaas nog niet ontvangen. Over 
de voortvarendheid en degelijkheid waarmee GS het speerpunt Oostvaarderswold behandelt, 
zijn wij natuurUjk zeer positief. Over duurzaamheid, kUmaat, water, natuur. Wij zijn bUj te 
lezen dat er voorbereidingen zijn getroffen voor een aantal kwaUteitsverbeteringen op het 
gebied van de vergunningverlening en handhaving die in 2011 geïmplementeerd zullen worden. 
Het lijkt een goede reactie op de kritiek geuit in de bestuurskrachtmeting. Aan de negatieve 
kant is gebleken dat het naleefpercentage op het gebied van vergunningen door bedrijven, 
gedaald is. Dit zou een gevolg kunnen zijn van verslapping in handhaving. Het Is goed dat er 
meer aandacht voor komt. Op bladzijde 92 lezen wij dat een haalbaarheidsstudie Is uitgevoerd 
naar regionale mestvergisting. Zoals bekend zijn wij geen voorstander van het binnenhouden 
van koelen om hun mest op te kunnen vangen. Juist in deze t i jd, nu de verduurzaming van de 
veehouderij erg in opspraak Is, moeten v/ij hier in Flevoland niet de niet duurzame manier gaan 
srimuleren. Massaal opsluiten van dieren, ook al wordt de mest voor een goed doel gebruikt, is 
wreed en valt niet onder het begrip duurzaam. Onze provincie mag er niet aan meedoen. Al met 
al kunnen v/ij instemmen met de besUspunten. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik wil even kort overleggen met de vergadering over de te volgen 
procedure. Ik heb nameUjk sterk de indruk dat bijna alle inbreng meer het karakter heeft van 
een verklaring op de discussies die gevoerd zijn in de commissie, dan dat u met elkaar het 
debat aangaat over een aantal onderwerpen. Ik vraag me even af of het zinvol is om een 
tweede termijn in te gaan want dan vallen wij mogeUjk in herhaUng van alle uitgebrachte 
verklaringen. Ik heb u geen debatpunten horen aanreiken waardoor u in debat zou kunnen 
komen met de andere fracties. Is dat een juiste constatering?" 

Mevrouw Roda: "Ik heb een punt waarover ik verduidelijking zou vnlien vragen aan de PvdA. 
Misschien dat, dat nog even ruimte kan krijgen." 

De voorzitter: "Over welk onderwerp ging dat?" 

Mevrouw Roda: "Dat ging over de slotzin van de bijdrage van mevrouw Boode." 

De voorzitter: "Dan geef ik u daar nu de gelegenheid voor en dan kom Ik straks even met een 
voorstel van hoe v/Ij verdergaan." 

Mevrouw Roda: "Oké. U voelde het misschien al aankomen. U gaf aan dat u streeft naar een 
verbreding van het begrip duurzaamheid in relatie tot de opbrengst van de verkoop van de 
aandelen van de energiebedrijven. Ik zou graag van u willen horen wat u daar dan onder 

« verstaat. 

c J s J Mevrouw Boode: "De PvdA v/il graag de Inkomsten breder kunnen inzetten. Dat hebben wij al 
verklaard toen de motie aan de orde was. Ik heb natuurlijk heus wel begrepen dat de motie is 
aangenomen. Bij een paar gelegenheden hebben wij al bepleit om met elkaar de mogeUjkheid 
te bekijken om het begrip duurzaam ook te betrekken op een duurzame samenleving waar het 
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de mensen die daarin wonen betreft. Dus niet alleen de besteding van energie budgetten maar 
ook duurzaam in sociaal opzicht." 

De voorzitter: "Dank u wel. Kunt u daar tevreden mee zijn mevrouw Roda?" 

Mevrouw Roda: "Nou, Ik vind het weinig concreet maar we komen hier vast nog wel over te 
spreken." 

De voorzitter: "Dat vermoed ik ook. Ik stel voor dat we voor het vervolg van de agenda 
afspreken dat we de ingediende motie behandelen, zoals de indiener zelf al verwoorde, bij 
agendapunt 9. Dat lijkt mij de juiste plek. Wat betreft de afhandeUng van dit agendapunt, lijkt 
het me verstandig als ik de gedeputeerde vraag om In ieder geval nog even iets te zeggen over 
de v/ijze waarop de aanbeveUngen van de accountant worden opgepakt. Het was een opmerking 
die gemaakt werd en die ik wel ter zake doende vindt want anders blijft het in de lucht hangen. 
Alle andere opmerkingen en vragen die ik gehoord heb komen ook allemaal weer terug bij de 
begrotingsbehandeUng en de eventuele politieke debatten over die onderwerpen. Dat zou mijn 
voorstel zijn. Dus ik verzoek de gedeputeerde om in ieder geval even op de 
accountantsvoorwaarden in te gaan." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Ja, dank u wel voorzitter. Voorzitter, het was ook mijn voornemen. 
Zoals we in de commissie eigenUjk al hebben aangegeven en zoals u weet, zitten v/ij in een 
opgaand pad. Wij hebben ook als college de v/il en de ambitie om de aanbeveUngen van de 
accountant zo snel mogelijk in te voeren en na te komen. U weet dat die dingen ook 
organisatorische aanpassingen vragen. Daar zijn we druk mee bezig. Ik heb ook in de commissie 
begrepen, dat u tevreden bent met de voortgang die vnj in de afgelopen ti jd hebben geboekt. 
Wij gaan op dat pad door. Wij zullen ons uiterste best doen om alle dingen die van ons gevraagd 
worden juist en correct in te vullen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Er komen nog genoeg gelegenheden om op deze onderwerpen terug 
te komen voor zover u daar de wens toe heeft. Kan ik hiermee de jaarstukken 2009 als 
vastgesteld beschouwen? Gaat u daarmee akkoord? Iedereen stemt in. Dan zijn de jaarstukken 
met algemene stemmen vastgesteld." 

9. IPO profiel provincies 
De voorzitter: "Ik heb begrepen dat ü hier het nodige vooroverleg over heeft gehad. Ik kan me 
ook goed voorstellen dat een aantal van u hier nog het woord over vn[[en voeren. De heer Van 
Wieren van het CDA meldt zich al. Ga uw gang." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het gaat eerst even over de procedure. Ik heb dat net aan het 
begin van de vergadering ook al even aangegeven. Ik wou het even los zien van de rest van het 
verhaal. Ik wou u, als voorzitter van het presidium, toch vragen of u nog een toeUchring wilt 
geven op het feit waarom het nu met stoom en kokend water op deze agenda staat. Ik zou 
willen weten wat daar echt de reden van is. Wij hebben, vrij recentelijk. Informeel met elkaar 
over het profiel gesproken, in deze Staten. Nu moet het blijkbaar, op de een of andere manier, 
op de agenda zonder dat er echt een inhoudeUjk stuk voorUgt om te bespreken. Ik vA[ daarom 
graag weten waarom dat Is en wat het doel is van deze bespreking." 

De voorzitter: "Ik ben bereid om direct op die vraag in te gaan. Zal ik er direct antwoord op 
^ geven? Dat is misschien wel zo verhelderend. Wij hebben er in het presidium over gesproken. 
O J Het voorstel om het nu direct te behandelen heeft een belangrijke strategische connotatie. We 

^ hebben gezien dat in het IPO -bestuur, het debat gevoerd is over dit profiel. Er is een 
meerderheidsbesluit genomen waarlangs het profiel Is vastgesteld. Vervolgens heeft het IPO het 
profiel naar buiten toe gepresenteerd. In het vervolg daarop hebben wij gezien dat een aantal 
Provinciale Staten, waaronder Noord-Brabant (daar heeft u een voorbeeld van gezien), stevige 

t^==J) moties heeft geformuleerd, waarvan wij denken dat die niet direct in het belang van Flevoland 
zijn als het gaat om het vervolgdebat dat hieruit ontstaat over de verdeUng van de middelen in 
het Provinciefonds. Dat koppelen v/ij aan de Kamervragen die zijn gesteld door het KamerUd 
Heine en het antwoord dat de staatssecretaris op die vragen heeft gegeven. Waarbij de 
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staatssecretaris aangeeft dat Binnenlandse Zaken constateert dat het IPO er zelf niet uitkomt 
als het gaat om de verdeUng van het Provinciefonds en dat zij ook in deze demissionaire periode 
zal werken aan het voorstel hoe naar de mening van het Kabinet het er wel uit zou moeten zien. 
Dat is de reden geweest voor een aantal collega-provincies om dit soort moties uit te brengen 
om dat proces maximaal te beïnvloeden. Dat is tegelijkertijd voor het presidium de reden 
geweest om ook hier voor te leggen om u daarover uit te spreken, zodat we wat tegendruk 
kunnen geven aan moties die vla andere Staten naar de staatssecretaris worden gestuurd. Dan 
heeft uitstel minder zin omdat zij dan zo ver zal zijn in haar werkproces dat het achteraf komt. 
Het is natuurUjk niet zo dat onze mening niet bekend zou zijn bij de staatssecretaris. Het kan 
echter geen verkeerd signaal zijn wanneer het stapeltje moties dat straks op het kantoor van de 
staatssecretaris ligt tenminste ook een motie van Flevoland bevat. Dat is de achterUggende 
gedachte. Vandaar ook dat er snelheid gezocht is. Wij denken dat die actuele waarde van een 
hogere orde is dan een lange procedure waarbij vi/ij eind mei in een vergadering achteraf met 
een uitspraak komen. Daar komt bij dat v/ij in het presidium steUig de Indruk hadden dat u 
hierover niet echt enorm van mening verschilt. Dat het ook haalbaar zou moeten zijn omdat het 
onderwerp u niet vreemd is. Dat is de achteriiggende gedachte." 

De heer Van Wieren: "Ja, voorzitter dan nog bUjft het een beetje vreemd dat het eigenlijk uit 
het presidium vandaan komt en niet vanuit ons, als Staten. Wij hadden dat eigenUjk moeten 
oppakken en moeten doen. Wij hebben het stuk hier nu ook niet echt Uggen. Wij kunnen 
natuurlijk met elkaar een morie gaan aannemen, maar het is wel heel goed om ook het andere 
daarbij te betrekken. Als ik het goed heb zouden wij het ook nog een keer bespreken in de 
commissie Bestuur. Dat is volgens mij de vorige keer toegezegd. We moeten wel heel goed 
weten wat we straks met elkaar gaan doen." 

De voorzitter: "Ik heb op zich niet de behoefte om met u in debat te raken. Het moet wel 
duideUjk zijn dat het geen initiatief van het presidium zelf was. Het was een initiatief van de 
voorzitter zijnde de commissaris, die in het presidium, waar hij ook voorzitter van is, heeft 
ingebracht dat het hem verstandig leek dit te agenderen. Het presidium heeft ook geen motie 
geschreven. Die is uit uw eigen midden gekomen. Hij is door de WD -fractie ingediend. Het is 
dus, in die zin, geen initlarief van het presidium. Het presidium heeft echter toegestaan om het 
te agenderen. Zo moet u het zien. Kunt u akkoord gaan met deze afhandeUng?" 

De heer Van Wieren: "Op dit moment wel." 

De voorzitter: "U krijgt alle gelegenheid om er in de toekomst over te spreken. Heeft de 
indiener van de motie nog de wens iets toe te voegen?" 

De heer Bosma: "Ja, een proces met stoom en kokend water, daar herken ik mij in. Gezien een 
paar briefjes die circuleren, heb ik eigenUjk al gelijk, voordat ik de motie helemaal definitief 
v/il Indienen, nog een paar voorstellen om de motie tekstueel aan te passen. Door de suggesties 
die mij via een briefje gedaan zijn en die de motie hopeUjk beter maken. Die veranderingen wil 
ik graag even toeUchten als dat mag. Ik v/il in de motie onder het stukje: spreekt uit dat, de 
tekst veranderen. De tekst is dan positiever geformuleerd. Hij luidt als volgt: de provincies bij 
de herverdeUng van het Provinciefonds in een geUjke financiële positie worden gebracht om het 
profiel te kunnen realiseren. Dat in de plaats van de drie zinnen die er staan. Ik zal het nog een 
keer herhalen. De provincies bij de herverdeling van het Provinciefonds in een gelijke financiële 
positie worden gebracht om het profiel te kunnen reaUseren. Tot slot bij de passage van: 
verzoekt het college, in de tweede regel bij die aUnea het woord 'kracht' weg te halen uit de 
tekst." 

De voorzitter: "Heeft iedereen dit kunnen volgen?" 

De heer Siepel: "Ik heb het niet kunnen volgen en ik heb er ook meteen vragen over want ik zou 
cjJ=J5 van de heer Bosma v/illen weten waarom de veranderde tekst die nu bij: spreekt uit dat, staat 

een verbetering zou zijn. In de huidige tekst wordt specifiek over de Flevolandse situatie 
gesproken. U verv/ijst In uw nieuwe tekst naar de algemene situarie van alle provincies." 
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De heer Bosma: "Ja, de suggestie die ik daarover heb gekregen is dat de nieuwe tekst positiever 
geformuleerd Is en daardoor acceptabeler is in het overleg met anderen. Als u van mening bent 
dat de oorspronkeUjke tekst beter zou zijn - en u vindt dat met zijn allen - dan wil ik best de 
oude tekst handhaven. Ik leg in ieder geval deze suggestie van anderen neer, die mij redeUjk 
helder overkwam." 

De heer Simonse: "Voorzitter, wat onze fractie betreft wordt er in de v^jzlglng wel een nieuw 
aspect meegenomen. Namelijk de missie om gelijkheid in provindeland te bewerkstelUgen en in 
de eerdere versie werd er eigenUjk enkel ingegaan op de positie van Flevoland. Deze discussie 
hebben v/ij hier nog niet gevoerd. Ik weet niet of v/ij dat erbij moeten betrekken." 

De heer Van Ravenzwaaij: "Ik zou er toch voor pleiten om de originele tekst te laten staan. Het 
hele dictum van de motie gaat over ons, het gaat over Flevoland. Mijn eerste gevoel bij de 
nieuwe zin was: het wordt een stuk nietszeggender." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ook met betrekking tot de motie van Brabant. Als ik dat lees 
heb ik er heel veel moeite mee hoe zij dat geformuleerd hebben. Wanneer ik deze motie lees 
heb ik daar ook hele grote moeite mee. Want waar gaat het over? Het gaat over het profiel van 
de provincie. We hebben daar recenteUjk uitgebreid informatie over gehad. Wanneer je nu naar 
het profiel kijkt dan is dat iets waar je, in die zin, best heel positief tegenaan kunt kijken. Hoe 
je als middenbestuur - v̂ ĵ als provincies - om moet gaan met alle taken en welke taken v/ij 
zouden moeten hebben en wat wij uit zouden moeten voeren. Dat is op zich een hele positieve 
formulering van het IPO. Het betekent dat wij als een krachtig middenbestuur die taken echt 
kunnen doen. Dat moet ons uitgangspunt zijn. Wij kunnen die taken als middenbestuur doen. 
Alleen, om die taken goed te kunnen vervullen, hebben v̂ nj ook de financiën nodig. Dat moet je 
dan in die motie proberen te verwoorden. Het positieve dat v/Ij het als middenbestuur kunnen. 
Dat wij vinden dat die taken op ons bordje - als middenbestuur, als provincies - horen te Uggen. 
We moeten nog eens heel goed kijken hoe wij de tekst van die motie formuleren. Uitgaande van 
de positieve Insteek dat wij dat echt als krachtig middenbestuur best kunnen doen en wat v/ij 
daar dan voor nodig hebben. Wanneer je kijkt naar alle provincies, heeft iedereen dezelfde 
uitgangspositie. Dat maakt het een beetje raar. Krijgt iedereen dan € 350.000.000? Dan heeft 
iedereen dezelfde uitgangspositie. Het is een beetje kort door de bocht om het op die manier 
neer te zetten. Als we de tekst straks daadwerkelijk gaan behandelen moeten we er nog even 
heel goed naar kijken." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, de toon die de heer Van Wieren aanstipt is natuurlijk de juiste 
toon. Een positief, krachtig signaal waarmee v/ij laten zien, dat wij de Instrumenten vallen 
hebben om onze rol als middenbestuur volwaardig in te kunnen vullen. We zijn nu alleen met 
zijn allen Ijverig bezig om te kijken of we in staat zijn hier en daar een woord te schrappen en 
de tekst aan te vullen. In die hoedanigheid zou het de PvdA ook prima zijn om de 
oorspronkeUjke formulering waarin wij duidelijk laten zien dat het gaat om de provincie 
Flevoland, dat het erom gaat een krachtige positie in te nemen waarbij het ons niet uitmaakt of 
het wel of niet makkeUjk bij onze gesprekspartner valt. Dat het er ons om gaat dat wij resultaat 
behalen en dat v/ij aan anderen laten zien hoe belangrijk het is om die financiële positie 
geUjkgetrokken te krijgen. Wat de PvdA betreft zou het daarom ook prima zijn om de 'nieten' 
te vervangen in de zinnen en te volstaan met de positieve formulering van precies wat hier 
staat. Het doet er Immers niet zo heel erg veel toe welke letters v/Ij hier neerzetten. Het gaat 
er uiteindeUjk om dat, in het verbale krachtenspel dat zich op dit moment voltrekt, ook v/ij ons 
steentje bijdragen. Opdat er balans is. Ik durf gerust te zeggen dat ik het niet chique vindt, 
maar het hoort er nu even bij. In die zin zou de PvdA kunnen instemmen met een zinsnede 
waarin staat: de provincie Flevoland kan zich alleen verbinden aan het profiel van de 
provincies, als er sprake is van. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties die hierover het woord v/illen voeren? Ik hoor u 
in feite in een aantal variaties discussiëren over de tekst. Misschien Is het wijs om toch een 
schorsing af te spreken, zodat u met elkaar in overleg kunt gaan. Ik heb de Indruk dat u niet 
zover uit elkaar staat dat u daar niet uit zou kunnen komen. Het gaat dan specifiek over de 
tekst die staat bij: spreekt uit dat. Is dat een idee?" 
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De heer Bosma: "Het lijkt mij een geweldig idee, voorzitter." 

De voorzitter: "Laten v/Ij markeren dat ik een geweldig idee heb. Dat kan geen kwaad. Het is nu 
21.45 uur. Zullen we afspreken dat u daar een minuut of 10 voor neemt. Dan gaan wij om 22.00 
uur weer verder. Misschien kan er vanuit de griffie ambtelijke ondersteuning geboden worden 
zodat het ook geUjk op schrift gesteld en gekopieerd kan worden." 

Schorsing 

De voorzitter: "Dames en heren ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Bosma." 

De heer Bosma: "Wij hebben met recht te maken met een Statenbrede morie. Ik heb van dit 
gedenkwaardige moment nog even foto's gemaakt toen de ambtenaren verdrongen werden 
achter de pc en de Statenleden gezamenUjk keurig netjes een nieuwe tekst formuleerden. Die 
wordt nu, volgens mij , uitgeprint en gekopieerd. Hij is zojuist ondertekend. Daar is hij! Lees j i j 
hem voor André of lees ik hem voor? Wat mij betreft mag je hem voorlezen." 

De heer Rijsdorp: "Misschien is het handig als ik hem lees. Ook omv/ille van de rijd. Er zijn twee 
zaken relevant. Dat is bi j : overwegende dat, daar wordt toegevoegd: de provincie Flevoland het 
IPO document Profiel Provincies een goed uitgangspunt vindt voor wat de taken van de 
provincies moeten zijn. Gewijzigd is bij, spreekt uit dat: de provincie Flevoland zich pas dan 
kan verbinden aan het Profiel Provincies, wanneer er een definitieve herverdeUng van het 
Provinciefonds wordt gereaUseerd waarin tegemoet gekomen wordt aan de achtergestelde 
financiële positie van Flevoland." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, er zijn nog een paar dingen, die ik ook even moet noemen. 
Bij, voorts overwegende is de eerste zin ook nog iets veranderd en aan de laatste zin is ook nog 
iets veranderd." 

De heer Rijsdorp: "Dat zijn een aantal redactionele punten." 

De voorzitter: "Heeft iedereen deze 2 wijzigingen kunnen volgen? U bent allen betrokken 
geweest bij het vooroverleg. Kunnen v/ij de motie in stemming brengen? Hebt u behoefte om 
het voor uw neus te hebben? Hij komt eraan, begrijp ik. Ik zie niemand protesteren dus dan 
breng ik de motie in stemming. U hebt begrepen wat er staat. Wij zullen de motie verspreiden. 
Wie is voor deze motie? 
Stemming. 
Voor stemmen: allen 
De motie is bij algemene stemmen aangenomen. 
De andere motie is daarmee uiteraard ingetrokken. Dat is niet verwoord maar dat constateer ik 
als voorzitter." 

De heer Bosma: "Dat heeft u goed verwoord." 

9a. Statenvoorstel: T Begrotingswijziging ten behoeve van het archeologisch onderzoek 
N23 
De voorzitter: "Voor dit toegevoegde agendapunt geef ik het woord aan de gedeputeerde want 
ik begrijp dat in de commissie voorafgaande aan deze vergadering daar uitvoerig over gesproken 
is. Ook dat heeft geleld tot een aanpassing van het voorstel. Daar hebt u met elkaar, volgens 
mij, overeenstemming over bereikt." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Voorzitter, dank u wel. Het klopt. We hebben in de 
commissievergadering van de commissies Samenleving en Bestuur voorafgaande aan deze 
Statenvergadering, gesproken over de zevende begrotingswijziging ten behoeve van het 
archeologisch onderzoek N23. Naar aanleiding van die bespreking is in het besluit en in de 
toeUchting aan het begin van het Statenvoorstel, een v/ijziging aangebracht. Dat betreft de 
punten 3 en toevoeging 4. Volgens mij heeft iedereen de tekst. Voor de goede orde is het 
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misschien toch goed dat ik hem voorlees. Drie luidt nu: De hierop betrekking hebbende zevende 
wijziging van de begroting 2010 vast te stellen met dien verstande dat de huidige dekking een 
voorlopig dekking is en dat GS zo spoedig mogeUjk een definitief dekkingsvoorstel aan PS 
voorleggen. Punt vier: een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de bestuurlijke 
procesgang. Wat hier dan onder 1 bij de besUspunten staat, vindt u dan weer terug op pagina 3 
onder: besluiten. Dat is het, voorzitter." 

De voorzitter: "Het betekent dat we met elkaar afspreken dat de discussie over de dekking nog 
terugkomt. Dat daarover dan van gedachten kan worden gev/isseld. Dat er een onderzoek 
Ingesteld wordt naar de bestuurlijke procesgang. Dat betekent dan ook dat er nog een nieuw 
moment is om met elkaar te spreken over de gang van zaken rond dit onderwerp. Hebt u 
desalniettemin de behoefte om er ook nu nog opmerkingen over te maken? Of zegt u: dan 
spreken we daar op dat moment over? Mag ik daar uw mening over horen? Zijn er mensen die 
het woord willen voeren bij dit voorstel?" 

De heer Schutte: "Voorzitter, Ik denk dat het gev/ijzigde voorstel dat nu voorUgt, de gevoelens 
die geuit zijn door de verschillende fracties in de gezamenUjke commissiebehandeUng, goed 
weergeeft. Een opmerking ten aanzien van punt 4: een onafhankeUjk onderzoek. Het staat hier 
mooi geformuleerd. Ik denk dat het ook door meerdere fracties geuit is in de 
commissievergadering. Ik denk dat we daarmee nog wel aan het werk moeten. Wat willen we nu 
precies met het onderzoek boven water krijgen? Welke aspecten moeten aan de orde komen? 
Wat is de rol van GS? Is het enkel een Statenzaak? Daar moeten v/ij eerst helderheid over 
hebben. Alleen met deze zin komen we daarna weer met elkaar in gesprek." 

Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. Ik denk ook voor degenen die niet bij de 
commissievergadering aanwezig waren: het was een gecombineerde bijeenkomst van de 
commissies Samenleving en Bestuur. In een heftig debat van ongeveer een uur is er gesproken 
over de inhoud, het proces en de financiering. Het gev/ijzigde voorstel is daarvan het resultaat. 
Het is zoals de heer Schutte zegt: daarmee zijn vnj er nog niet. Vanwege de voortgang van de 
inhoud, zijn v/ij akkoord gegaan met behandeUng nu. Met kredietverstrekking nu. De datum van 
het Statenvoorstel verandert dus. Wij zijn echter niet akkoord met de dekking. Dat bUjkt uit het 
derde besUspunt. Wat betreft de PvdA, moet er voor de zomer - uiterlijk in juni - helderheid 
zijn over een andere passendere dekking. Voor ons is dat PMIT. Daar kunnen vrij het met elkaar 
nog over hebben. Het onderzoek heeft de bedoeUng om de procesgang te bekijken van 
voorbereiding, vla besluitvorming in september, naar het moment van nu en wat er In de 
tussentijd veranderd is. Hoe de informatie daarover heeft plaatsgevonden. Eigenlijk de film nog 
een keer terugspoelen, zoals we in de commissie hebben gezegd." 

De heer Appelman: "Dank u wel, voorzitter. Dank aan het coUege dat zij in ieder geval de 
commissievergadering verwoord hebben in dit nieuwe voorstel aan de Staten. Het komt in ieder 
geval tegemoet aan de, ook door het CDA, geuite tv/ijfels ten aanzien van de procesgang, de 
dekking en, wat wij hebben genoemd, de ruimhartige interpretatie van het beschikbaar 
gestelde budget van € 3.500.000. Heel erg bUj ook omdat, zoals ook door het college is 
verwoord, de druk rondom dit onderwerp natuurlijk groot is. Dat vrij niet in een situatie 
gebracht v/illen worden waarin v/ij uitleg moeten geven over eventuele vertragingen en 
excessieve kpstenoverschrijdingen bij de aanleg van de N23. Dat v/Ij bovendien, zoals ook het 

^ s s college heeft verwoord, door een op vrijwel nihil geschat risico bij deze techniek voor het 
11—., behouden van de site, alsnog een waardevol stuk archeologie naar boven kunnen brengen. 
^ Voorzitter, dan kunnen v/ij met deze redactie goed leven. Dan kijk ik ook maar even de collega's 
! y L | aan om zo snel mogelijk met elkaar in gesprek te raken over de v/ijze, vooral de praktische 

vrijze, waarop wij komen tot een soort feitenrelaas over het traject wat vrij hiervoor hebben 
afgelegd. Voorzitter, hier kunnen v/ij mee Instemmen. Tot zover." 

"̂ ^̂ ^̂ ^̂  De heer Simonse: "Voorzitter, naar aanleiding van de beantwoording van de schrifteUjke vragen 
r^—9 van de SGP en het stuk dat voor ons lag, zaten er wat onze fractie betreft een aantal 

pijnpunten en leerpunten in. Die pijnpunten en leerpunten zijn, wat ons betreft, nu verschoven 
naar later datum. Dan zullen v/ij er hopeUjk met elkaar over kunnen praten. Wat nu telt is dat 
het project doorgang vindt. Dat heeft onze instemming." 

c =^ 
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Mevrouw Roda: "Ja, ik v/ilde eigenlijk met betrekking tot het laatst punt: het InsteUen van een 
onafhankeUjk onderzoek, voorsteUen om hier zowel de commissie Samenleving als de commissie 
Bestuur concreet bij te betrekken. Zodat we niet weer In een situatie terechtkomen die we al 
eerder geconstateerd hebben. Dat we niet op de goede plek over het onderwerp aan het praten 
waren. Ik zou nog verder willen gaan en willen voorstellen om in de eerstkomende 
commissievergadering met een concreet voorstel te komen hoe we dat onderzoek gaan 
aanpakken." 

De heer Kramer: "Voorzitter, het gev/ijzigde Statenvoorstel doet onzes Inziens echt recht aan de 
discussie die v/Ij hebben gevoerd in commissieverband. Er is gesproken over een driedeUng. Wat 
dat betreft gaf de fractie van de PvdA een mooi format ter discussie van dit onderwerp. 1 was 
Inhoud. De inhoud is wat ons betreft echt keihard doorgaan met de aanleg van de N23 en 
absoluut geen vertraging gaan oplopen. Het eerste beslispunt had wat mij betreft dan ook: door 
te gaan met de archeologische opgraving en de aanleg van de N23 niet vervangen, mogen heten. 
Want daar gaat het om. Wij v/illen gewoon dat die weg er komt. Zo snel mogeUjk. Het tweede 
punt was de procedure. Daar heeft mevrouw Boode over gezegd: de film moet teruggespoeld 
worden want daar kunnen wij van leren. Daar stemmen v/ij van harte mee in. Het moet 
natuurUjk geen groot, langdurig en kostbaar onderzoek zijn. We moeten even heel praktisch 
met zijn allen rond de tafel gaan zitten om te bekijken hoe we dat gaan aanpakken. Het 
laatste, de financiële dekking, daar zijn nu volgens mij goede afspraken over gemaakt om dat 
nog eens ter discussie te steUen. Wij stemmen dus graag in met dit voorstel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog anderen? Misschien kan ik als voorzitter een praktisch voorstel 
doen. Anders raken we mogeUjk in de toekomst verzeild in een te lange discussie over dat 
onderzoek. Als we nu afspreken dat onder verantwoordeüjkheid van uw voorzitter, we beginnen 
om een feitenrelaas op te laten stellen. Dat ik daar de verantwoordelijkheid voor neem. 
Gewoon feitelijk weergeven wat de gang is geweest van dit dossier. Met die rapportage kom ik 
zowel naar de commissie Samenleving als naar de commissie Bestuur. Op grond daarvan wordt 
besloten of er nog een procedure overheen gedaan moet worden of dat u zegt: met dat inzicht 
kunnen v/ij het debat wel voeren. Vindt u dat een juist voorstel? Ik zie nee, schudden. Dan stel 
ik voor dat we dat debat nu niet aangaan. Ik bedoelde alleen maar er richting aan te geven. 
Maar er wordt teveel nee geschud. Dat betekent dat er vanuit het presidium een voorstel voor 
een procedure zal worden gedaan waarlangs we tot een besluit zullen komen over hoe we dit 
gaan doen. Is dat een goed voorstel? We kunnen het nu niet organiseren. Het moet ergens 
neergelegd worden zodat iemand tot een voorstel komt." 

De heer Appelman: "Naar mijn smaak en de discussie In de commissie gehoord hebbende, kan de 
commissie dat heel goed aan zichzelf houden. Ik denk dat vrij in staat moeten zijn om binnen de 
commissie Samenleving in eerste aanleg tot een soort focus van het onderzoek, de 
onderzoeksvraag en de scope van het onderzoek te komen. Waarna vrij uiteraard in overleg met 
de gehele commissie zullen bekijken in hoeverre de commissie Bestuur daarbij betrokken zou 
kunnen worden. Als ik zo de discussie in de commissie heb geproefd, denk ik dat het 
uitdrukkelijk de bedoeUng is dat wij als commissie dat aan onszelf houden." 

De voorzitter: "In die zin heb ik er geen bezwaar tegen maar ik v/ijs u wel op de 
verantwoordeüjkheid van de commissaris. Als er kritiek is op de bestuurUjke processen, draag ik 
daar ook een eigen verantwoordeüjkheid In. In die zin wens ik daar ook op aangesproken te 
worden en dus deel te kunnen hebben aan een dergelijk proces. Daar komen v/ij, denk ik, 
uiteindelijk wel uit. Ik zou er wel bezwaar tegen hebben als u dat buiten de commissaris om 
doet." 

De heer Appelman: "Voorzitter, dan denk Ik dat de term: bestuurUjke procesgang, misschien 
even wat nuance behoeft. Wat vrij hebben beoogd voor te staan is echt een soort feitenrelaas. 
Ik denk dat de t i tel: bestuurlijke procesgang, u misschien iets teveel triggert op dat punt." 

De voorzitter: "Als het alleen een feitenrelaas betreft, acht ik mij heel goed in staat om dat te 
laten opstellen. Dan zie ik daar het dilemma niet van in." 
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Mevrouw Boode: "Wij hechten er aan om te benadrukken dat hier niet voor niets het woord 
onafhankelijk in staat." 

De voorzitter: "U meent dat de commissaris niet onafhankeUjk is? Dat zegt u nu." 

Mevrouw Boode: "Met alle respect. U maakt deel uit van het college. Het gaat erom: is de juiste 
informatie op het juiste moment verstrekt en hebben wij het ook goed opgepakt. Wij kijken 
naar ons eigen functioneren daarin en naar het functioneren van het college. Dat moet een 
onafhankelijk persoon doen. Inderdaad zijn beide commissies daarbij betrokken en evenzeer het 
bestuur." 

De voorzitter: "De mening van andere fracties hierover?" 

De heer Kramer: "Voorzitter, wat ons betreft sluit het één het ander niet uit. Het feitenrelaas 
zou ik gewoon opstellen en dat is in ieder geval, denk ik, een goede basis om tot die discussie te 
komen, of je daar nou werkelijk veel verder in moet gaan of niet. Wat betreft die 
onaf hankeUj kheid, zou ik er wel een praktische onaf hankeUj kheid in gaan kiezen. Niet hele dure 
consultants in gaan huren. Dat hoeft dan ook weer niet." 

Mevrouw Boode: "Die discussie kan volgens mij prima verder gevoerd worden in de commissie." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, nog even in de richting van de WD. Er is budget voor want vrij 
hebben natuurUjk gewoon een budget om onderzoeken te doen. Dat is iets lager dan die 
€ 5.400.000." 

De voorzitter: "Dan breng ik het voorstel nu in stemming. Wie is tegen dit voorstel? 
Stemming. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het met algemene stemmen aangenomen en verwacht ik vanuit de commissie 
Samenleving, onder verantwoordelijkheid van de voorzitter, een initiatief over de v/ijze waarop 
het onderzoek wordt ingevuld. 

lO.Sluiting 
De voorzitter: "Ik wil er nog uw aandacht voor vragen dat er bij de uitgang van deze Statenzaal 
naast de deur een collectebus staat. Het is u misschien al opgevallen. Er Ugt ook een foldertje 
bij over 'Lijn in Water'. Er wordt, In brede zin, door vele organisaties In Flevoland aan 
deelgenomen en steun aan betuigt. Wij willen u eigenlijk vragen daar aandacht aan te besteden 
en, zo mogeUjk, ook uw steen bij te dragen, door de collectebus te vullen. Stel nu dat ieder 
StatenUd daar bijvoorbeeld twee tientjes ingooit, dan rolt daar toch een mooi bedrag uit. 
Sponsorgeld voor het goede doel in Afrika. Er is al ruimschoots publiciteit aan gegeven. Voelt u 
niet verpUcht. Het mag ook wat meer zijn. Ik dank u verder harteUjk voor uw bijdragen in deze 
vergadering en sluit daarmee deze vergadering." ( 22.20 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 27 mei 2010. 


