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Notulen van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op 27 mei 2010 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 coUege van Gedeputeerde Staten. 
De heren A. van Amerongen (WD, tot 18.00 uur), J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort 
(WD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heer N. Benedictus (WD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot 
Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (WD), W.R. Bouma (CDA), N. Demirbilek (SP), B.G. van 
het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C. Goossens (PvdA), 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), J.J. Posthumus (CDA), 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), 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), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen 
(PvdA). 

Afwezig: 
De heer F. Brouwer (CU) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders 

1.Opening. 
De voorzitter: "Ik open de vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2010. Hartelijk welkom 
allemaal. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van de heer Brouwer van de ChristenUnie. 
Ik zie dat nog niet alle stoelen bezet zijn maar ik neem aan dat de overige stoelen nog wel 
bezet zullen gaan worden. We hebben een volle agenda daarom beginnen wij ook 's middags om 

^ 14:00 uur. Ik herinner u eraan dat deze vergadering ook wordt uitgezonden op Internet. Ik heet 
C_^ ook de kijkers en luisteraars, die ons via internet volgen, welkom. Het is goed dat de 

Statenleden zich er ook van bewust zijn. Al was het maar vanwege uw lichaamstaal want deze 
(JlJj spreekt boekdelen op het scherm. We hebben in korte t i jd vier nieuwe fractievoorzitters mogen 
^'-^ verwelkomen. Dat betreft André Rijsdorp van de PvdA, Remco Bosma van de WD, Roelof Siepel 

van de ChristenUnie en Sjaak Simonse van de SGP. Dat is een vrij stevige verandering als het 
gaat om de posities van de fractievoorzitters. Wij dachten er goed aan te doen om daar ook 
onmiddellijk invulling aan te geven door direct na deze vergadering een bijeenkomst voor de 
fractievoorzitters te beleggen, zijnde een seniorenconvent. Dan kunnen wij over zaken spreken 
die ons aangaan. Er zijn afspraken te maken over de inrichting van de vergaderingen in de 
nieuwe collegeperiode. Aan hen ook een bijzonder welkom." 
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2. Vaststellen asenda 
De voorzitter: "U hebt per e-mail een gev>njzigde agenda ontvangen. Dat heeft te maken met 
een aantal benoemingen, dat op de agenda is gezet, bij agendapunt 6. Als het goed is, hebt u 
deze agenda op uw plaats aangetroffen. Verder is mij van meerdere zijden de suggestie gedaan 
om de agendapunten 7: perspectief 2010-2014 en 10: bestuurskrachtmeting, tegelijkertijd te 
behandelen. Ik leg u deze suggestie voor. Als u er geen bezwaar tegen heeft, breng ik ze in één 
keer in behandeling. Ik zie geen verontwaardigde blikken om mij heen. Ik denk niet dat ik dit in 
stemming hoef te brengen. In feite is het wel een ordevoorstel. Ik ga ervan uit dat u ermee 
instemt. Ik zal er naar handelen. Verder heb ik bij de vaststelling van de agenda niets te 
melden." 

3. Notulen van de openbare vergadering van 29 april 2010 
De voorzitter: "Wij hebben geen tekstwijzigingsvoorstellen ontvangen. De notulen kunnen 
daarom, bij dezen, worden vastgesteld." 

4. Mededelingen 
De voorzitter: "Het is goed dat u weet dat er tijdens deze vergadering, in de loop van de 
middag, gefotografeerd zal worden. Dit in verband met het jubileumboek dat wij aan het 
maken zijn voor de jubileumviering van volgend jaar. Daar zullen ook een aantal foto's van 
Provinciale Staten in worden opgenomen, mits zij voldoende geslaagd zijn natuurlijk. Wij zullen 
er op letten dat u er netjes op staat. Daar moet u natuurlijk wel uw medewerking aan verlenen. 
U moet dus de hele middag netjes blijven zitten. Ik weet niet wanneer de foto's genomen 
worden. Dat merken wij wel." 

5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "Er zijn geen ingekomen stukken. Voor zover ze er waren worden zij op de agenda 
van 17 juni aan de orde gesteld. We hebben er nu dus geen te behandelen." 

6. Benoeming plaatsvervangend voorzitter Provinciale Staten en benoeming voorzitter en 
plaatsvervangend voorzitter Statencommissie Werk. 
De voorzitter: "Gezien het gevoerde vooroverleg en het gegeven dat er op dit moment geen 
tegenkandidaten zijn gesteld, hebben wij gemeend de stemming op één stembriefje te kunnen 
doen. Mochten er fracties zijn die daar bezwaar tegen hebben, c.q. toch tegenkandidaten 
willen stellen, dan is dit het moment om dat te melden. Wij zullen de stembriefjes dan 
veranderen. Is er enige fractie die dat wenst? Dat is niet het geval. Dan gaan we door met het 
stembriefje zoals u dat voor u hebt liggen. We gaan een commissie benoemen voor 
stemopneming. Ik stel voor dat de heer Posthumus van het CDA tot voorzitter wordt benoemd. 
Ik heb hem voor de vergadering hiermee al gefeliciteerd. Ik heb hem de suggestie gedaan om 
het in zijn CV op te nemen. Mevrouw Van Herwaarden van de SP zal ook uitgenodigd worden om 
in de stemcommissie plaats te nemen evenals de heer Geersing van de ChristenUnie. Ik verzoek 
u het stembriefje nu in te vullen. Ik verzoek de bodes de briefjes op te halen. Als de stemmen 
eenmaal zijn opgehaald, schors ik de vergadering om de commissie zijn werk te laten doen. Een 
minuut of vijf zou voldoende moeten zijn, mijnheer Posthumus. Met uw ervaring lijkt mij dat 
geen enkel probleem. 

De bode haalt de stembriefjes op en overhandigt ze aan de commissie voor stemopneming. 

Ik schors de vergadering tot 14:15 uur." 

Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Het woord is aan de heer Posthumus, voorzitter van 
de commissie stemopneming." 

De heer Posthumus: "Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben 38 stembiljetten geteld. 
Dat is overeenkomstig het aantal aanwezigen. Allereerst wat betreft de heer Siepel. Daar waren 
37 stemmen vóór en één blanco. Die blanco stem maakt hem ongeldig. Niet de heer Siepel maar 
het stembiljet. Op de heer Pels zijn uitgebracht, 38 stemmen vóór. Op één stembiljet stond een 
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fout. Er stond op: de heer Noordegraag. Het kan zijn dat de heer Noordegraaf heel graag wil. Ik 
meld het maar even. Op de heer Noordegraaf zijn uitgebracht 34 stemmen vóór en vier 
stemmen tegen." 

De voorzitter: "Daarmee concludeer ik dat zij alle drie benoemd zijn. Dan feliciteer ik hen in 
hun nieuwe functie en wens hen daarbij sterkte toe. Daarmee is dit agendapunt behandeld." 

7. Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011-2014 
De voorzitter: "De heer Van der Avoort verdient nog enige credits. Hij wees mij erop dat in de 
commissie is afgesproken om agendapunt 8: voortgangsrapportage Oostvaarderswold, ook direct 
te betrekken bij de Algemene Beschouwingen. Dat heb ik daarnet niet zo verwoord. Het staat 
ook expliciet in het besluit van dat stuk verwoord dus ik verzoek u het bij uw Algemene 
Beschouwingen te betrekken. Ik heb het advies van de commissie in deze, te respecteren. Het 
betekent dat bij de behandeling van agendapunt 7, tevens agendapunt 8 en 10 betrokken zijn. 
Ik breng ze wel apart in stemming. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar zo kunt u 
volgen wat wij doen. Dan beginnen wij nu met de behandeling van die drie agendapunten. Wij 
doen dat in twee termijnen. Waarbij de werkwijze is afgesproken dat in de eerste termijn, 
iedere fractie 10 minuten spreektijd heeft en spreekt vanaf het spreekgestoelte. In de eerste 
termijn doen wij geen interrupties. Wel in de tweede termijn. Zodat u de gelegenheid krijgt om 
uw eigen verhaal goed te vertellen. Ikzelf zal u wel na 10 minuten interrumperen, om u te 
melden dat uw ti jd om is. Dat hoeft niet te betekenen dat u a la minuut moet stoppen maar ik 
verzoek u dan wel dringend om u aan de 10 minuten te houden en dan tot afronding te komen. 
Wij kijken natuurlijk niet op 20 seconden. In principe is de afspraak - en zo heeft u zich ook 
voorbereid - om binnen 10 minuten te spreken. Wij beginnen met de fractie van de 
Socialistische Partij. Het woord is aan de heer Van Ravenzwaaij." 

Eerste termijn. 

De heer Van Ravenzwaaij: "Dank u, voorzitter. Voorzitter, bij de behandeling van de Algemene 
Beschouwingen 2009 hebben v^j als SP fractie, in het licht van de internationale economische 
alsook de klimaatcrisis, als één van de weinige fracties ons afgevraagd welke gevolgen deze 
voor onze provincie hebben. Of we gezien de situatie nu juist de realisatie van de daarvoor 
geschikte projecten zouden moeten gaan versnellen of juist temporiseren, dan wel een 
afwachtende houding aannemen en het beleid consolideren om uiteindelijk op termijn nieuwe 
wegen in te kunnen slaan. De moeilijk te evenaren voorganger van de huidige fractievoorzitter 
van de SGP, heeft ons toen in zijn bijdrage bepaald bij iiet oorspronkelijke doel van de 
uitvinding van de paraplu en deze metafoor gebruikt in het licht van de financieel economische 
crisis. Hij ging er toen vanuit dat de terughoudende opstelling van GS bescherming tegen de 
regen zou kunnen bieden. Inmiddels weten we dat we niet van de regen in de drup zijn 
gekomen, maar dat we van een hoosbui kunnen spreken. Verbazingwekkend was het onlangs uit 
de mond van één van de gedeputeerden te kunnen horen dat de crisis grotendeels achter de rug 
is en dat de gevolgen schijnbaar beperkt zijn. De woorden waren nog niet uitgesproken of de 
landencrisis diende zich aan. Hoe v^j het ook wenden of keren, dat we op dit moment nog 
steeds in onzekere tijden leven zal niemand ontkennen. Reden om stil in een hoekje te gaan 
zitten afwachten of het noodlot aan ons voorbij zal gaan? Wij dachten van niet! Dat deze crisis 
en de komende bezuinigingsoperatie van de regering hun weerslag op de financiële 
mogelijkheden van de provincie zullen hebben, is inmiddels wel voor eenieder duidelijk. Het 
college wacht de uitkomst van de herverdeling van het Provinciefonds af en komt daarom niet 
met nieuwe beleidskeuzes. Echter, dit laat onverlet dat zonder extra financiële middelen geen 
sprake kan zijn van de Schaalsprong en dat de verdere ontv^nkkeling van onze provincie zal gaan 
stagneren. De val van het kabinet, vervroegde verkiezingen, discussie over de positie van het 
middenbestuur en nogmaals 'daverende' bezuinigingen die op ons afkomen, vragen om een 
duidelijke stellingname. Als SP fractie gaan we ervan uit dat het signaal: geen euro's dan ook 
geen Schaalsprong, duidelijk in het Haagse is aangekomen. Tja, ... daar sta je dan! Geen 
nieuwe beleidskeuzes, wel in lijn met de uitgangspunten van het Hoofdlijnenakkoord, maar is 
daarmee alles gezegd? Wij dachten van niet, want ondanks alles zijn, in de uitvoering, nog 
keuzes te maken. De jongeren. De afgelopen week was er een, niet alleen interessante maar 
ook indringende, conferentie over kwetsbare meiden. De SP roept het college op om hier wel 
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keuzes in te maken. Het probleem is bekend, is aanwezig in Flevoland en specialistische 
aandacht en begeleiding zijn dringend noodzakelijk. Wij verwachten van het college een 
toezegging dat zij met een plan van aanpak zal komen om de problematiek van deze groep aan 
te pakken. Door een behandelplek te bieden waar een multidisciplinaire aanpak wordt geboden. 
Vanuit deze conferentie bleek ook dat de samenwerking tussen de ketenpartners nog wel eens 
gaten vertoont. Dan kunnen we de wachtlijsten wel weggewerkt hebben, maar aandacht voor 
het vervolgtraject is en blijft onontbeerlijk. Cijfertjes zijn niet zaligmakend het gaat om de 
jeugd. Dan naar het onderwijs. De SP fractie is verfieugd dat we nu kunnen constateren dat het 
Hoger onderwijs handen en voeten krijgt in onze provincie en daar complimenteren wij het 
college mee. Wel vragen we aandacht voor de mogelijke problematiek van de huisvesting. Op 
dit moment zijn er, volgens de coöperaties, voldoende studentenwoningen voorradig. Echter 
hoe is dit in de toekomst geregeld? Oostvaarderswold. De afgelopen periode hebben de 
gedeputeerde en de ambtelijke organisatie er veel t i jd en energie ingestoken en terecht. 
Regelmatig komt het onderwerp op de agenda en er worden flinke stappen gezet. Toch willen 
we ook deze gelegenheid te baat nemen, om bij herhaling, aan te geven dat het belang van de 
agrariërs niet uit het oog mag worden verloren. Zoals alom bekend, zijn wij als SP fractie er 
voorstander van om bij de uitplaatsing een maximale inspanning vanuit de provincie te laten 
plaatsvinden en de schadeloosstelling zo ruimhartig mogelijk te laten zijn. Onteigening moet als 
een laatste mogelijkheid worden gezien om tot het uiteindelijke doel van de realisering van de 
EHS te komen, maar mag nooit als breekmiddel worden gebruikt. Voorzitter, het stuk is dun, 
geeft weinig tot geen ruimte om zware financiële claims te leggen wat, omdat we moeten 
wachten, we dan ook niet zullen doen. Nog een laatste woord over de luchthaven. Waar gaan 
we nu heen? Wordt het nog wat of zou het verstandig zijn langzamerhand wat gas terug te 
nemen? OAAALA schijnt een beginnend succes te zijn, maar voor de rest? Daarmee sluit ik mijn 
bijdrage in eerste termijn. Voor wat betreft de punten 8 en 10, kan ik meedelen dat wij zullen 
instemmen met de voorstellen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan gaan wij over naar de fractie van de WD. De heer Bosma." 

De heer Bosma: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. In de vorige Algemene Beschouwingen 
werd al duidelijk dat de Flevolandse financiële situatie zou worden beïnvloed door de 
wereldwijde crisis. Nu wordt ook duidelijk dat het dossier 'middenbestuur' mogelijk ook onze 
positie en taakafbakening beïnvloed. Flevoland heeft haar organisatie goed op orde. De WD 
blijft inzetten op een zelfstandige en goed gefinancierde provincie Flevoland. Daar heeft de 
burger baat bij. Status van het financieel beheer van de provincie. De Voorjaarsnota laat weinig 
afwijkingen zien en de begroting voor 2010 is sluitend. Onzeker is vooral de financiële 
ontwikkeling na deze periode, door een aantal factoren: de lage rente, de onzekerheid met 
betrekking tot het Provinciefonds. Het is goed om voorbereid te zijn op mogelijke tekorten in 
de toekomst. Een takendiscussie: doen wij de goede dingen? En een doelmatigheidsdiscussie: 
doen we de dingen goed, is daarbij onontbeerlijk. Naast onzekerheden aan de inkomstenkant 
zijn ook risico's toegenomen door bijvoorbeeld deelname aan OAAALA en de Roy Heiner 
Zeilacademie. Terecht wordt in de Kadernota gesteld dat het kader voor risicomanagement 
verder uitgewerkt gaat worden naar financiële, bestuurlijke en politieke dimensies. Zo'n 
bredere benadering zou bijvoorbeeld ook risico's ten aanzien van archeologische opgravingen 
kunnen omvatten. Om dat te bevorderen dienen wij een motie: integraal risicomanagement, in 
samen met PvdA en CDA. Het college laat in de Kadernota voor de periode 2012-2014 tekorten 
zien zonder direct alternatieven te presenteren om de begroting sluitend te maken. Een 
terechte keus vindt de WD. Je zou het ook een strategische keuze kunnen noemen. Het college 
geeft in ieder geval een minimum scenario aan, waardoor de omvang van de huidige 
problematiek zichtbaar wordt. De bestuurlijke context van de provincie. De discussie over nut 
en noodzaak van de provinciale bestuurslaag is in volle gang. De WD is van mening dat 
Flevoland haar meerwaarde nog steeds bewijst. Wij zullen onze visie op de bestuurlijke 
herinrichting moeten blijven uitdragen. Een duidelijk signaal naar de bestuurders in Den Haag is 
van groot belang. Als provincie Flevoland hebben we duidelijk aangegeven dat er voor een 
goede uitvoering van onze provinciale taken, meer geld nodig is. Wij zullen dit signaal moeten 
blijven uitdragen zowel richting Rijk als naar onze IPO partners. Flevoland moet krijgen waar 
het recht op heeft! Discussie binnen Flevoland. Binnenshuis blijkt dat wij steeds doelgerichter 
worden. Uit de bestuurskrachtmeting blijkt echter dat de relatie met de bestuurlijke partners 
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binnen Flevoland nog niet door iedereen wordt gewaardeerd. Helaas leidde de conferentie 
Middenbestuur niet tot een constructieve dialoog. Het inzetten op corporate communicatie is 
daarom hard nodig. Daarbij zal er ook aandacht moeten zijn voor de rol van de provincie als 
middenbestuurder. De WD staat tevens open voor andere samenwerkingsvormen binnen 
Flevoland. Dan v^l ik ingaan op de voortgang van de speerpunten uit het Provinciaal 
Omgevingsplan. Oostvaarderswold. Bij een project als Oostvaarderswold is een strak tijdschema 
een vereiste. Ook de WD vindt dat de schop de grond in moet. Maar wel op basis van goed 
overleg en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Dit jaar vindt de minnelijke 
grondverwerving plaats, waarbij het aanbod groter is dan aanvankelijk werd verwacht. De WD 
is voor duidelijkheid naar de betrokken ondernemers. Wij vinden dat dit extra grondaanbod 
moet worden gehonoreerd. In 2011 zijn nog vele miljoenen nodig vanuit het ministerie van LNV. 
Voor zover financieel noodzakelijk, sluit de WD een gefaseerde uitvoering van het project niet 
uit. Schaalsprong Almere/ Integraal Afspraken Kader. Ten aanzien van de Schaalsprong Almere 
heeft het Rijk in de Raambrief haar verantwoordelijkheid erkend. Duurzaamheid en 
bereikbaarheid vormen de hoofdlijnen in de 10 punten visie. De WD blijft kritisch op de 
financiële verantwoordelijkheid van het Rijk. Luchthaven Lelystad. Ontwikkeling van Lelystad 
Airport speelt een belangrijke rol in de economische groei in Flevoland. Wij zijn ingenomen met 
het aanvinjzingsbesluit en de oprichting van OAAALA. De WD betreurt het echter dat de 
Schipholgroep pas over een aantal jaren de baanverlenging wil realiseren. Voor groei van de 
economie en arbeidsmarkt in Flevoland is meer snelheid gewenst. Daar waar mogelijk, zal het 
Flevolandse bedrijfsleven haar rol in de ontwikkelingen van Lelystad Airport moeten spelen. De 
voortgang van de thema's uit het Hoofdlijnenakkoord. Jongeren. Jongeren hebben ons 
aangesproken op het gebrek aan informatie over de provincie. Daarom dienen wij een motie: 
Scholierenpagina, in samen met de SP en de PvdA. Jeugdzorg. Actueel is de vraag of jeugdzorg 
wel of geen provinciale taak is. De visie van het Kabinet is dat Bureau jeugdzorg wel blijft 
bestaan, maar dat ze niet beslissen over de zorg die een jongere nodig heeft. De WD is van 
mening dat jeugdzorg daar neergelegd moet worden waar dit het beste is voor het kind, maar 
een wijziging komt mogelijk te vroeg voor onze provincie. WD v/il hierover graag de discussie 
aangaan en dient hiervoor een motie in, samen met de SP. Wonen. Voor jongeren die 
uitstromen uit te jeugdzorg is vaak geen woonruimte beschikbaar. De WD is van mening dat het 
punt jongerenhuisvesting uit het Hoofdlijnenakkoord nog onvoldoende uit de verf komt. 
Uitgezocht moet worden of huisvesting na jeugdzorg, gecombineerd kan worden met 
initiatieven uit het 'wonen programma' van de provincie. Hiervoor dienen wij een motie in 
samen met de SP. Flevolandse samenleving. Cultuur. Als er een zevende landschapskunstwerk 
komt, dan in de Noordoostpolder. Sport. Sport is belangrijk voor sociale cohesie en 
volksgezondheid. De provincie heeft, in samenwerking met de betrokken partners, een 
stimulerende en verbindende taak. De WD zal in het kader van het inlopen van achterstanden 
in voorzieningen en de kerntakendiscussie, het sportbeleid kritisch volgen. Verkeer van mensen, 
producten en diensten. Een goede bereikbaarheid van Flevoland heeft prioriteit voor de WD. 
Wij vinden dat het Rijk haar toezeggingen over de A6, Al en A9 alsmede de OV SAAL verbinding, 
na moet komen. Datzelfde geldt voor de A tot Z verbinding N23. Wij verwachten van het Rijk 
dat zij op korte termijn met een aanvullende financiering komt voor de ontbrekende delen bij 
de baai van Van Eesteren en Roggebot. Nog in deze Statenperiode wil GS beginnen met een 
verdubbeling van de Gooiseweg. Omdat dit tot een aanzienlijke ontlasting van de route Al /A28 
zal leiden, is een Rijksbijdrage op zijn plaats. Als eerder aangegeven, vindt de WD een Umeer 
verbinding een voorwaarde voor de Schaalsprong Almere. Onze fractie vindt ook opwaardering 
van de Almere-Gooi-Utrecht weg en de OV-verbinding, van groot belang. Economie en 
arbeidsmarkt. Helaas zal het, om eerder genoemde redenen, moeilijk worden om de geplande 
banengroei voor 25.000 te realiseren. We waarderen echter de inspanningen van het college om 
de werkgelegenheid zo goed mogelijk op peil te houden. De inzet van Hoger onderwijs in 
Flevoland heeft succes gehad. Belangrijk is ook de aandacht voor de samenwerking met het 
bedrijfsleven. Multimodale overslag. De realisatie van multimodale overslagplaatsen aan het 
IJsselmeer/Markermeer bieden goede economische mogelijkheden. Wij verzoeken het college, 
in overleg met alle betrokken partijen, de realisatie hiervan te bespoedigen. Tot slot. Politiek 
gezien staat alles op dit moment in het teken van verkiezingen. Naast de Tweede Kamer staan 
ook de Statenverkiezingen alweer in de agenda's. De WD blijft bij dit alles nadrukkelijk 
aandacht vragen voor de positie van Flevoland in het grote geheel. Met het einde van deze 
Statenperiode in zicht dringt zich de vergelijking op met het spel: 'mens erger je niet!' Voor je 
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het weet is je positie binnen het speelveld veranderd. Net als je denkt de winst binnen te 
hebben, kunnen diverse factoren dit beeld wijzigen. Circa 25 jaar heeft Flevoland uitvoering 
gegeven aan Rijks opgaven waarvoor wij te weinig financiering kregen. Daarom is het ook voor 
de WD van belang om koersvast te blijven. Zeker nu! Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Kunnen wij de moties ontvangen die u aangekondigd heeft? Dank u 
wel. Wij zullen de moties markeren en laten vermenigvuldigen. Dan kunt u daar kennis van 
nemen. De gedeputeerden zullen ook in eerste termijn al een reactie geven op de ingediende 
moties. Ik ga door met de fractie van de ChristenUnie. De heer Siepel." 

De heer Siepel: "Mijnheer de voorzitter, geachte leden van Provinciale en Gedeputeerde Staten. 
In 2011 is het 25 jaar geleden dat de provincie Flevoland werd opgericht. In deze 25 jaar is 
Flevoland zowel in bestuurlijke als in fysieke zin uitgegroeid tot een volwaardige provincie. En 
ondanks dat sommigen menen dat onze provincie koud, saai en lelijk is, is de ChristenUnie trots 
op wat er in de afgelopen decennia op Flevolandse bodem aan steden, samenleving, 
werkgelegenheid, natuur en landschap is gerealiseerd. Over mooi en lelijk valt te twisten, maar 
de tekst van Mak Zeiler in het Flevolandse volkslied kan mijn fractie, wat dat betreft, van harte 
onderschrijven: 'de natuur laat zich hier gelden, dieren kiezen nest of hol, en de wijde 
vergezichten stemmen ons zo vreugdevol! Ik kom daar straks nog op terug. De tekst van het 
Flevolands volkslied is ook in andere opzichten actueel want daar waar: 'wij steden doen 
verrijzen op de bodem van de zee, onder Hollands wolkenhemel tellen wij als 12e mee'. Op het 
moment dat wij vandaag beschouwingen houden staat het middenbestuur ter discussie en deze 
discussie laat ook Flevoland niet ongemoeid. Je zou je bijna gaan afvragen of wij nog steeds als 
12e meetellen. Laat ik voorop stellen dat de ChristenUnie fractie het college complimenteert 
met de inzet in de diverse dossiers die op dit moment actueel zijn: niet alleen de positie van de 
Provincies vragen een actieve en strategische lobby. Wij zijn ervan overtuigd dat fiet college in 
deze en andere dossiers de positie van Flevoland met verve behartigt en willen daarbij goede 
informatie-uitwisseling tussen college en Staten niet ongenoemd laten. Vandaag zijn de 
Voorjaarsnota 2010 en de Kadernota 2011-2014 aan de orde. In de Kadernota kiest het college 
ervoor om niet te komen met voorstellen die leiden tot verhoging van de uitgaven. In het licht 
van de onzekerheid die er is over toekomstige inkomsten uit, onder andere, het Provinciefonds. 
Een keuze die de fractie van de ChristenUnie onderschrijft. Wij voelen ons daarbij wel 
ambivalent: gelet op de huidige onzekerheden valt deze keuze te verklaren en vanuit 
strategische overwegingen ook te waarderen. Het nu voorliggende financieel kader maakt 
echter pijnlijk duidelijk dat de ambities die horen bij een jonge provincie van 25 jaar, die nog 
volop in ontwikkeling is, niet bereikt kunnen worden met de, op dit moment, beschikbare 
middelen. Daarin zit dus ook de keerzijde: er is nog zoveel te doen en daar komen we met de 
nu beschikbare financiële middelen niet aan toe. Deze spanning speelt niet alleen bij de 
reguliere taken maar nog veel meer bij de Schaalsprong van Almere. In het lAK zijn hiervoor al 
belangrijke afspraken gemaakt, maar het moet duidelijk zijn dat Almere en Flevoland van 
Rijkswegen in een positie gebracht moeten worden om ook een kwalitatieve schaalsprong te 
maken. Met de nu beschikbare informatie kan geen sluitend meerjarig perspectief gemaakt 
worden. Hoewel 2011 nog sluitend lijkt te zijn, worden voor 2012 en later, grote financiële 
tekorten verwacht. In deze ti jd van onzekerheid is er nog ruimte om een keuze, voor de manier 
waarop we met deze tekorten om zullen gaan, voor ons uit te schuiven. Gelet op de legitimatie 
van de claim en de inzet van het college vertrouwd mijn fractie erop dat 'de soep niet zo heet 
gegeten zal worden' en dat een herverdeling van het Provinciefonds voor Flevoland gunstig uit 
zal pakken. Deze hoop mag ons echter niet afleiden van de vraag of we als provincie de dingen 
die we moeten doen, doen en of we ze goed doen? Een vraag die ook in de 
bestuurskrachtmeting aan de orde is gekomen. De vraag waarmee het college ook de 
Flevolandse samenleving is ingegaan. In een gesprek met onze medeoverheden in Flevoland is 
gebleken dat ook bij gemeenten de taak maar vooral ook de rol van de provincie, niet 
vanzelfsprekend is. Het gaat niet alleen om de vraag of je als provincie verantwoordelijkheid 
neemt maar ook om de vraag of je dingen kunt loslaten. De positie in het speelveld is echter 
niet alleen afhankelijk van de positie van anderen maar moet vooral ook gebaseerd zijn op de 
vraag welke overheid door burgers verwacht wordt. Wanneer wij met elkaar in staat zijn om 
onze positie te beredeneren vanuit de vraag welk type overheid de burger van ons verwacht, 
dan is de structuur waarin we dat organiseren niet het begin maar juist de uitkomst van de 
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discussie. De ChristenUnie fractie is graag bereid om vanuit dit vertrekpunt de discussie met de 
Flevolandse samenleving verder te voeren en roept het college op dit ook te doen. Daarbij 
mogen we ons ook kwetsbaar opstellen in de vraag welke structuur nodig is voor een betere 
overheid en voor betere dienstverlening. De bestuurskrachtmeting heeft ons inzicht gegeven in 
ons eigen functioneren. In de verschiUende commissies is hierover al gesproken. Daarom wil 
mijn fractie voor dit moment zich beperken tot een specifiek onderwerp dat ook in het 'profiel 
provincies' nadrukkelijk terugkomt: onze lobby en onze contacten in Europa. Daarbij twee 
constateringen: de samenwerking en wisselwerking tussen Europa en de regio's wordt steeds 
belangrijker en ten tweede: de Staten zoeken naar een manier waarop ook wij daar op een 
goede manier bij betrokken kunnen worden. Recente bezoeken aan Brussel, de contacten in 
Randstad verband en de workshop die wij hier onlangs mochten hebben, hebben voor mijn 
fractie bijgedragen aan verdere bewustwording. Binnenkort zullen we in de commissie Bestuur 
hier met elkaar over spreken, maar wat ons betreft zal en mag dit een start zijn van een stevige 
relatie tussen deze Staten en het thema Europa. Zo'n stevige relatie vraagt dan wel om een 
ondersteuning die ook een sterke rol van de Staten mogelijk maakt. Hiervoor heb ik al iets 
gezegd over het 'open einde' in het financieel meerjarenperspectief en hebben wij ons 
vertrouwen uitgesproken in het succes van de onderhandelingen over herverdeling van het 
Provinciefonds. Deze onzekerheid maakt echter ook dat de ChristenUnie 'pas op de plaats' w\\ 
maken als het gaat om het claimen van nieuwe ambities. Ondanks ons waarderende oordeel 
voor de informatievoorziening vanuit het college rond de bestuurlijke dossiers, merken wij ook 
op dat er met enige regelmaat steken vallen in de contacten tussen Staten en Gedeputeerde 
Staten. Het gaat dan om situaties waarin het college al mijlenver op de Staten vooruitloopt, of 
de Staten vergeet. Recente voorbeelden zijn het moment waarop de Staten besluiten over 
begrotingswijzigingen werden voorgelegd of bijvoorbeeld het niet nakomen van toezeggingen in 
de commissies. Daar waar aan de ene kant de verhouding tussen de Staten en het college zich 
lijkt te ontwikkelen naar een partnerschap, krijgen wij op andere momenten het idee dat het 
college de Staten een bijkomstigheid vinden. Laat ik volstaan met het vaststellen dat dit 
absoluut niet in lijn is met hetgeen het college hierover in haar collegeprogramma heeft 
opgenomen. Zonder tekort te willen doen aan de duale verhoudingen tussen Staten en college, 
mag de bestuurscultuur tussen Staten en coUege, in dat opzicht, wat mijn fractie betreft, ook 
wel weer wat zakelijker geworden. Afspraak is afspraak. Als een afspraak niet wordt 
nagekomen, spreken wij elkaar daarop aan. Dat zullen wij bij het coUege doen en dat mag u bij 
ons doen. Gelukkig zijn er ook heel veel zaken die wel goed gaan. In de Voorjaarsnota wordt 
gemeld dat de uitvoering van de lopende begroting op schema ligt en kunnen veel zaken met 
succes doorgang vinden. In het laatste jaar van deze regeerperiode zullen ook veel zaken 
afgemaakt moeten worden. De grondverwerving in het Oostvaarderswold lijkt voorspoedig te 
lopen en de realisatie is aanstaande. Als controleur op hoofdlijnen worden de Staten 
geïnformeerd over de voortgang van de grondverwerving maar de wereld die hierachter 
schuilgaat, is niet altijd zichtbaar. In een onderhandelingsproces moet van beide kanten 
bewogen worden maar dat blijkt niet altijd mee te vallen wanneer je de mogelijkheid tot 
onteigening in je achterzak hebt. Duidelijk moet zijn dat de ChristenUnie de mogelijkheid tot 
onteigening alleen als allerlaatste instrument w\\ hanteren; v/ij roepen het coUege daarom 
nogmaals op om maximaal in te zetten op minnelijke verwerving. De uitkomst van alle 
onderhandelingen is inmiddels wel van dien aard dat de beschikbare middelen niet voldoende 
zijn om, op dit moment, alle aangeboden grond te verwerven. De daarmee ontstane situatie 
onderstreept des te meer de noodzaak van een provinciaal grondbeleid. WelUcht kan het 
coUege aangeven wanneer wij de aangekondigde beleidsnota 'op weg naar een nota 
grondbeleid', kunnen verwachten en bespreken. Het is overigens niet de eerste keer dat de 
ChristenUnie hiernaar vraagt. Een actief grondbeleid brengt niet alleen kansen voor de 
realisatie van ruimtelijke opgaven, maar brengt ook risico's met zich mee. Behalve het 
Oostvaarderswold zijn er ook andere lopende en nieuwe initiatieven die op dit moment 
opvallen. Omwille van de ti jd kunnen we daaraan, op dit moment, maar kort aandacht geven. 

'J, Allereerst is dat de mogelijke oprichting van een duurzaam energie en ontwikkelingsbedrijf. U 
kent allen de warme belangstelling van mijn fractie als het gaat om duurzaamheid. Dat warm 

•3 hoeft u overigens niet al te letterlijk te nemen, we zijn ook geïnteresseerd in installaties die 
koud zijn, denkt daarbij aan WKO. Als vervolg op een eerste bespreking in de commissie Ruimte 
zullen v/ij binnenkort in deze commissie met voorstellen komen die een eind moeten maken aan 
de koudwatervrees die er soms Ujkt te bestaan. Wij willen onze waardering voor het initiatief 
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om te komen tot een duurzaam energie- en ontwikkelingsbedrijf nogmaals benadrukken en 
SteUen het op prijs dat de Staten hierover in zo'n vroeg stadium, door het coUege, 
geïnformeerd zijn. Extra aandacht blijft nodig voor de versterking van het voorzieningenniveau. 
Het: 'waar v/ij steden doen verrijzen', is zo eenvoudig nog niet. Het zou aanleiding kunnen zijn 
voor een nadere gedachtewisseUng over de maakbare samenleving maar feit blijft dat 
bestuurlijke inzet noodzakelijk blijft om de achterstanden op het gebied van zorg, cultuur, 
sport en onderv/ijs, weg te werken. Dat het daarbij niet alleen om kwantiteit maar ook om 
kwaliteit gaat, wordt telkens duidelijk in de jeugdzorg. De ChristenUnie vindt het jammer dat 
de bestuurder die hiervoor binnen het coUege bijzondere verantwoordelijkheid draagt, besloten 
heeft iets anders te gaan doen. Hoewel we het inhoudelijk misschien niet altijd met 
gedeputeerde Bos eens waren, heeft de gedeputeerde altijd blijk gegeven van een warm hart 
voor de jeugdzorg. Behalve het Hoger onderwijs en het Speciaal onderwijs, v/illen wij op dit 
moment ook aandacht vragen voor het mbo. Binnenkort zullen de Statencommissies 
Samenleving en Werk een werkbezoek brengen aan het ROC Flevoland. Het aanbod en de 
kwaliteit van middelbaar beroepsonderwijs is niet alleen voorwaardenscheppend voor het hbo, 
maar minstens net zo belangrijk als vormend element voor grote delen van onze samenleving. 
Daar komt bij dat in een ti jd waarin de arbeidsmarkt stagneert, ook het aanbod van 
leer/werkbanen en stageplaatsen, wellicht onder druk komt te staan. Een krachtig 
beroepsonderwijs in alle delen van onze provincie is daarom essentieel voor een vitale 
samenleving; ondanks de beperkte rol van de provincie moedigen wij het coUege aan om te 
blijven werken aan versterking van het mbo onderv/ijs. Behalve de jeugd is ook het 
bedrijfsleven direct belanghebbend bij sterk onderv/ijs. Met de komst van Windesheim is een 
belangrijke stap gemaakt die in de toekomst betekenisvol zal blijken te zijn: het is een 
investering in de toekomst waar heel Flevoland in de breedte de vruchten van zal kunnen 
plukken. Bij het aantreden van dit college is de ambitie van 25.000 arbeidsplaatsen gesteld. 
Voormalig gedeputeerde Bouwmeester sprak in ander verband altijd over 'reële doelen met 
ambitie'. Het aantal van 25.000 is in ieder geval ambitieus. Of het reëel is, zal nog moeten 
blijken. Behalve het stimuleren van startende ondernemers en het aantrekken van nieuwe 
bedrijvigheid, wil de ChristenUnie in dit verband ook aandacht vragen voor het uitbuiten van de 
centrale ligging voor vestiging van overheidsorganisaties. Behalve 6.000 studenten brengt de 
komst van Windesheim ook honderden arbeidsplaatsen met zich mee. Naast alle al bestaande 
lobby dossiers kan dit onderwerp wat ons betreft toegevoegd worden aan de lobby-agenda. Ik ga 
naar een afronding, voorzitter. Hoewel veel dingen nog niet genoemd zijn. Wij begonnen onze 
bijdrage met enkele citaten uit het Flevolands volkslied en willen daarmee nu ook afronden. In 
het refrein wordt gezongen dat het fijn is om te wonen, te werken en te leven in onze geliefde 
provincie Flevoland. Het is onze wens en ons gebed dat de Staten, het coUege en de ambtelijke 
organisatie van de provincie Flevoland hieraan blijvend een bijdrage kunnen leveren. Wij 
wensen daarom allen die, in welke zin dan ook, verbonden zijn aan de ontv/ikkelingsopgave van 
Flevoland, veel wijsheid en Gods zegen toe in het werk dat wacht. Daarmee voorzitter, rond ik 
mijn bijdrage af. Zoals u echter ontdekt hebt, heb ik in mijn bijdrage een aantal malen 
verwezen naar het Flevolandse volkslied. Het is alweer een aantal maanden geleden dat wij in 
deze Statenzaal afscheid namen van voormalig gedeputeerde Dijksma. Toen werd het 
Flevolandse volksUed gezongen. Voor sommige mensen is dat een lust en ik kreeg persoonlijk 
het idee dat anderen het als last ervaren omdat niet iedereen bekend is met het Flevolandse 
volkslied. Nu heeft de heer Bos aangekondigd dit najaar ook te vertrekken en misschien zullen 
we dan nog een keer in de situatie komen dat wij hier met elkaar het Flevolandse volksUed 
moeten zingen. We hadden een motie in overweging om vast te stellen dat v/ij voorafgaand aan 
elke Statenvergadering met elkaar dat volkslied zouden zingen. Die motie zal ik u besparen. Om 
dat te compenseren heeft mijn fractie een aantal cd's meegenomen met daarop niet alleen de 
tekst van het Flevolandse volksUed maar ook de karaoke variant. We hebben voor alle leden van 
de Staten een cd. Tijdens een schorsing zal deze worden rondgedeeld. Uiteraard ook aan de 
leden van het coUege. Dit college kent twee niet Flevolanders. Wij zouden de eerste cd 
symboUsch willen overhandigen aan gedeputeerde Van Diessen. Hij is de laatst binnengekomen 
niet Flevolander in het college. Dat doen wij in het absolute vertrouwen, mijnheer Van Diessen, 
dat als het moment daar is dat het volkslied gezongen wordt, u ons voorgaat in het voorzingen 
en uit volle borst het Flevolands volksUed meezingt. Als de voorzitter het toestaat wil ik graag 
de cd aanbieden aan de heer Van Diessen. Uiteindelijk krijgt u hem allemaal. Weest u gerust, 
hij is niet ingezongen door de fractie van de ChristenUnie maar door kinderen uit Flevoland." 
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De heer Siepel biedt de cd aan de heer Van Diessen aan. 

De voorzitter: "HarteUjk dank. Ik wens de chauffeurs vast sterkte toe in de ritjes met de heer 
Van Diessen in de auto. Wij gaan verder met de fractie van het Christen-Democratisch Appel. De 
heer Van Wieren." 

n 1) 
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De heer Van Wieren: "Voorzitter, na uw inleidende woorden over alle v/isseUngen e.d., is het 
denk ik goed dat ik hier het woord voer namens het CDA, dat koersvast en stabiel is. Mijnheer 
de voorzitter, dit zijn, afgezien van de financiële beschouwingen in het najaar, de laatste 
Algemene Beschouwingen van deze Staten. Maart volgend jaar zijn er verkiezingen. Een goed 
moment om terug te blikken en vooruit te kijken, zonder daarbij de nieuwe Staten te veel voor 
de voeten te lopen. In deze Algemene Beschouwingen besteedt de CDA fractie aandacht aan de 
volgende onderwerpen: jongeren, werk, wonen en leven, financiën en middenbestuur. Het 
Hoofdlijnenakkoord 2007-2011 draagt de t i tel: Flevoland, dynamiek in balans. Een ambitieus 
programma waarbij het accent verschuift van beleid naar uitvoering. Vorig jaar bleek dat veel 
van het programma al gereaUseerd is, of op koers Ugt. In de resterende periode zou vooral voor 
de doelstellingen met betrekking tot de jongeren en het voorzieningenniveau een tandje 
bijgezet moeten worden. En ondanks de wereldv/ijde economische recessie is daarvoor veel 
werk verzet dat geleid heeft tot het meer realiseren van die doelsteUingen. Jongeren. In de 
jeugdzorg zijn de meest urgente wachtlijsten gedaald tot nihil. Daarmee presteren v/ij veel 
beter dan welke provincie dan ook. Maar belangrijker is dat de jongere die hulp krijgt, die het 
nodig heeft. De CDA fractie heeft onderzoek gedaan en is gekomen met een zestal 
aanbeveUngen. Het college heeft deze aanbevelingen overgenomen. Voor de invulling van het 
lectoraat dienen v/ij straks een motie in. In Nederland moet fors bezuinigd worden. Toch is het 
gelukt om veel financiële middelen te krijgen zodat binnenkort gestart wordt met een eigen 
Hogeschool Flevoland. In het kielzog daarvan komt ook de Roy Heiner Academie. Prestaties 
waar we trots op zijn, maar nog belangrijker, ontv/ikkeUngen die goed zijn voor de inwoners en 
bedrijven van Flevoland. Werk. 25.000 banen erbij in deze Statenperiode zal waarschijnlijk niet 
lukken. De provinciale inzet is wel succesvol gebleken, daar heeft ook de startersmotie van de 
Staten aan bijgedragen. Maar Flevoland is geen geïsoleerde gemeenschap, integendeel. De 
economische recessie heeft gevolgen voor de werkgelegenheid in Flevoland en we hebben te 
maken met een afname van de groei. De inzet op versterking van het beroepsonderv/ijs en een 
gericht schoUngsoffensief bUjven noodzakelijk voor de aansluiting van jongeren op de 
arbeidsmarkt. De uitbreiding van Luchthaven Lelystad is belangrijk voor de groei van de 
werkgelegenheid. Belangrijk is de provinciale deelname aan OAAALA. De Schipholgroep 
investeert nog niet op korte termijn. De provincie moet het initiatief nemen richting te geven 
aan de gewenste ontwikkelingen. De opbrengsten van de verkoop van de aandelen van de 
energiebedrijven moeten worden ingezet voor innovatie en duurzaamheid. HopeUjk komt het 
college in de loop van 2010 met beleidsvoorstellen, maar het CDA sluit niet uit ook zelf met 
voorstellen te komen. Waar goede verbindingen zijn, doen zich economische ontwikkeUngen 
voor. De HanzeUjn trekt een streep door het land waar we blij mee zijn en vanaf 2012 gaan de 
treinen rijden. Gelijktijdig wordt een deel van de N23 aangelegd, die uiteindeUjk de AZ 
verbinding moet worden. De bomen zijn gekapt voor de aanleg voor de nieuwe Ramspolbrug en 
de aanleg van de N50 tot vierbaansweg in de Noordoostpolder. Naar aanleiding van het initiatief 
van CDA KamerUd Eddy van Hijum is voorkomen dat de plaats van de nieuwe brug een obstakel 
wordt voor het grote scheepvaartverkeer. Nu moet de verdubbeUng van het Overijsselse 
gedeelte volgen. Wij vragen het college de laatste stand van zaken aan te geven, ook met 
betrekking tot tijdelijke maatregelen bij de Ramspolbrug. De plannen tot daadwerkelijke 
verbeteringen en verbindingen van de A6, Al en A9 nemen steeds vastere vormen aan. In de 
Raambrief zijn richtinggevende afspraken gemaakt voor de A6 bij Almere. Maar hoe ziet het 
ontwerptrace er nu echt uit? Het CDA wil de stad bij elkaar houden en een lobby voor voldoende 
dwarsverbindingen is noodzakeUjk. Voor noordeUjk Flevoland is onder andere de ontwikkeling 
van de Zuiderzeerand van belang. De Staten en de partners verwachten hierin een trekkende rol 
van de provincie. Wat is de stand van zaken? Flevoland heeft een sterke agrarische bedrijfstak 
met veel innoverende ondernemers die kwaUtatief hoogwaardige voedselproducten en ook 
groene energie produceren. De opgave minimaal 60 % van de Flevoland energiebehoefte 
duurzaam op te wekken, wordt grotendeels door de agrarische sector gereaUseerd. De 
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visserijsector heeft duurzaamheid nu hoog in het vaandel staan. Verdere provinciale 
ondersteuning, mede door middel van OP-vis, is noodzakeUjk. Het EU landbouwbeleid na 2013 
zal haar fondsen anders gaan formuleren. Voedsel, natuur en recreatie zullen heel dicht bij 
elkaar komen te Uggen. Als provincie moeten we ons beleid hier nu al op inzetten. Met de drie 
Flevolandse agrarische natuurverenigingen en twee in oprichting, moeten we in staat zijn de 
500 ha agrarisch natuurbeheer in 2011 in te vullen. Ondersteuning is in deze fase gewenst. 
Wonen en leven. In de Raambrief van het Kabinet wordt de visie van Almere en Flevoland 
ondersteund met betrekking tot de gewenste ontwikkelingen in het zuiden van Flevoland. Maar 
we zijn er nog niet. Bij de Schaalsprong Almere is het niet alleen van belang dat de stad bijna 
kan verdubbelen qua inwonertal, maar ook dat er sociale samenhang is. Een stad waar het fijn 
is om te wonen, leven en werken. Daarbij is een meerzijdige ontsluiting, met een 
IJmeerverbinding, een absolute randvoorwaarde. De provincie zal daarbij een belangrijke 
inbreng moeten leveren, bestuurlijk en financieel. Als zelfbewust en slagvaardig middenbestuur 
kunnen we dat, maar daarvoor moeten we dan wel de middelen van het Rijk ontvangen. De 
eerste tranche van de Investeringsimpuls Flevoland Almere is benut. De CDA fractie is van 
mening dat v/ij niet op dezelfde manier door moeten gaan. De provincie moet de regie in 
handen houden en de middelen inzetten voor ontwikkeUngen die goed zijn voor Flevoland. 
Financiën. In de Voorjaarsnota wordt aangegeven dat we in 2010 een klein tekort hebben. 
Voornaamste oorzaken zijn structurele daling van de motorrijtuigenbelasting en rentebaten. 
Incidenteel is er een hogere dividenduitkering. Het CDA kan er mee akkoord gaan het tekort in 
2010 te dekken uit de algemene reserve en in 2011 deze aan te vullen uit het overschot. De 
daUng van de motorrijtuigenbelasting en rentebaten werken door naar de jaren 2011 en verder. 
Gelet op de hele discussie over het Provinciefonds, heeft het college de hogere uitkering van € 
5.000.000 voor de jaren vanaf 2012, geschrapt. En daarmee ontstaat op het eerste gezicht een 
somber financieel perspectief. Waarbij ook nog niet bekend is of de nieuwe OV- concessie meer 
middelen zal gaan vergen. Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen. Vanaf 2011 is € 4.500.000 
opgenomen voor nieuw beleid. De nieuwe Staten zullen, wanneer er onvoldoende middelen zijn, 
nieuwe plannen uit moeten stellen of bestaande taken schrappen. Het is in den lande geen punt 
van discussie meer dat Flevoland onderbedeeld is met betrekking tot de financiële middelen. 
Daarom krijgen we in 2010, € 5.000.000 extra en in 2011 zelfs € 8.800.000 terwijl andere 
provincies fors inleveren. Linksom of rechtsom zullen we meer inkomsten ontvangen dan nu 
geschetst. Het CDA gaat er vanuit dat het college in de onderhandelingen het juiste momentum 
weet te herkennen. En daardoor ontstaat er toch een heel ander financieel 
meerjarenperspectief. Middenbestuur. Als een soort heidebrand woedt de afgelopen decennia 
de discussie over het middenbestuur. De komende jaren zal de discussie geblust moeten worden 
door een nieuw fundament te leggen voor het middenbestuur. De IPO notitie: 'profiel 
provincies', is een goed uitgangspunt. Wij bUjven voorstander van een open huishouding, 
waardoor ook andere zaken, bijvoorbeeld van sociale aard, door provincies opgepakt kunnen 
bUjven worden. Decentraal wat kan, centraal wat moet. Maar wel met voldoende middelen om 
de taken echt uit te kunnen voeren. De afgelopen 25 jaar hebben we bewezen dat we het 
kunnen en vaak zelfs efficiënter en effectiever dan onze collega provincies. De 
bestuurskrachtmeting gaf dat duidelijk aan. De komende jaren zullen we scherper moeten zijn 
op de rolafbakening en meer moeten werken aan een gezamenUjke Flevolandse visie om 
daarmee de samenbindende rol te vervullen. De CDA fractie Flevoland is er geen voorstander 
van om het Waterschap bestuurUjk onder te brengen bij de provincie. Het CDA heeft vanaf het 
ontstaan van de provincie Flevoland mede richting mogen geven aan de ontwikkeUngsagenda. 
Ook nu staan we weer aan het begin van een nieuwe belangrijke ontwikkelingsopgave. 
Flevoland is uniek in Nederland. In een land van enerzijds krimp en een overvolle Randstad, is 
het een feest om in een provincie te leven, wonen en werken waar alles nog mogelijk is. Vanuit 
Ruimtelijke Ordening kan er nog veel in Flevoland. Naast opvang voor agrarische bedrijven die 
elders weg moesten, staat Flevoland nu ook voor andere opgaven zoals woningbouw, 
voorzieningen, infrastructuur en werkgelegenheid. De komende jaren zal het 
Markermeer/IJmeer, Oostvaarderswold, de ontv/ikkeUngen van de Oostrand en noordelijk 
Flevoland, waaronder de Zuiderzeerand, Luchthaven Lelystad, OAAALA, duurzaamheid en de 
Schaalsprong Almere op de agenda staan van Flevoland. Het is als Provinciale Staten een 
voorrecht en een opdracht hierin een positie te hebben. Dat is een uitdaging die het CDA graag 
aangaat. Tot slot mijnheer de voorzitter, bedanken wij het coUege, de collega Statenleden en 
de medewerkers voor de prettige samenwerking. Wij vertrouwen erop ook in de toekomst in een 
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open en constructieve sfeer met elkaar samen te werken voor de verdere duurzame 
ontwikkeUng van Flevoland en de unieke Flevolandse samenleving. Wij bidden daarvoor voor 
v/ijsheid en zegen." 

\ i j ; 

. j i J ] 

Mevrouw Roda: "In 2050, dames en heren, is er in Nederland geen ruimte meer voor het gebruik 
van olie, kolen, aardgas en uranium. Alle energie moet dan afkomstig zijn van hernieuwbare 
bronnen zoals wind, zon en biomassa. U zult welUcht denken dat dit een passage is uit het 
GroenLinks verkiezingsprogramma. Nee, dit is een oproep van de landeUjke energie en 
miUeuwerkgroepen van zes poUtieke partijen: het CDA, D66, PvdA, SGP, ChristenUnie en 
GroenLinks. Ook de WD heeft meegeschreven aan het onlangs gezamenlijk gepubUceerde 
document: 'Nederland krijgt nieuwe energie'. De enige uitweg voor kUmaatverandering en 
dreigende tekorten aan fossiele brandstoffen is een vastberaden keuze voor de toekomst. 
Daarom pleit dit partijoverstijgend voorstel voor een versnelde omslag naar een voUedig 
hernieuwbare energievoorziening in 2050. De jaarUjkse energiebesparing wordt daardoor 
opgeschroefd naar 3 % en de jaarlijkse groei in hernieuwbare energie versneld naar 7 %. Een 
omslag die veel van ons land zal vergen, maar ook belangrijke voordelen gaat opleveren. 
Bijvoorbeeld: Loskoppeling van de olieprijs, verbetering van onze internationale 
concurrentiepositie en wat te denken van werkgelegenheid en een gezonder leefmiUeu. Uit 
onderzoek bUjkt dat de economische en maatschappeUjke gevolgen van grootschaUge, energie-
efficiëntieverbetering van gebouwen, zeer positief zijn. De toegevoegde waarde voor de 
bouwsector kan oplopen tot ruim € 1.200.000.000 per jaar en de werkgelegenheid kan per jaar 
oplopen tot ruim 22.000 arbeidsjaren. De gebouwde omgeving in 10 jaar ti jd energieneutraal 
maken via zonne-energie, v/indenergie en omgevingswarmte, is dus zowel macro-economisch als 
bedrijfseconomisch, rendabel. Met de grotere bouwopgave in Flevoland kunnen we onze 
woningen en bedrijfsgebouwen sneller dan in andere provincies, energieneutraal maken. In 
Nederland kunnen we een leidende rol spelen door nieuwe 'Clean Tech' bedrijvigheid in onze 
provincie te stimuleren. Daardoor krijgen we zelfs een internationale concurrentiepositie en 
natuurlijk veel groene banen! Het versneld doorontwikkelen van toepassingsmogeUjkheden van 
biomassa van de tweede en derde generatie, warmte/koude opslag, geothermie en zonnecellen, 
verdient daarom extra prioriteit. Het huidige Flevolandse beleid voor windenergie moeten we 
voortzetten. Men is gewend dat de GroenLinks fractie met zulke 'groene ideeën' komt, maar 
helaas vaak als enige. GroenLinks is dan ook zeer verheugd dat dit partijoverstijgend voorstel 
voor een nieuw deltaplan, afkomstig is van poUtieke partijen die een ruime meerderheid 
vormen in de Provinciale Staten van Flevoland. De GroenLinks fractie verwacht dan ook van 
Gedeputeerde Staten dat zij binnen haar resterende collegeperiode, nog meer dan voorheen, 
concreet invuUing geeft aan doelsteUingen van energiebesparing en productie van groene 
energie. Dat is goed voor de werkgelegenheid en goed voor het kUmaat. Groen werkt! Om nog in 
deze Statenperiode een start te maken met het deltaplan nieuwe energie dienen v/ij een motie 
in samen met de PvdD. Uit onderzoek blijkt dat de inwoners van Flevoland gemiddeld heel veel 
C02 uitstoten door hun mobiliteitsgedrag. In Almere bijvoorbeeld komt 50 % van de C02 uitstoot 
door mobiliteit. GroenLinks maakt zich hierover zorgen en heeft daarom in de commissie Werk 
voorgesteld om te onderzoeken hoe wij in Flevoland de C02 reductie in vervoer en transport 
kunnen reaUseren. Samen met het CDA bereiden we een voorstel voor om een expertmeeting te 
organiseren om ons Statenleden, het college en andere Flevolandse belanghebbenden meer 
inzicht te geven over de mogeUjkheden voor C02 reductie in de mobiliteit. Voorzitter, we zijn 
blij dat het college onze suggestie heeft opgevolgd om de actie: Flevoland rijdt schoon, uit te 
breiden naar elektrische auto's. Als de oplaadpunten dan gebruikmaken van groene stroom zijn 
we natuurlijk helemaal bUj want dan draagt elektrisch rijden bij aan een schone lucht en aan de 
vermindering van C02 uitstoot. Overigens viel mij op dat de website op dit punt nog even 
aangepast moet worden. Dan v/il ik graag ingaan op het onderwerp intensieve veehouderij. In 
andere provincies heeft dit thema de gemoederen al flink beziggehouden. Landelijk zien v/ij 
een trend tot afschaUng van het bedrijfsoppervlak voor intensieve vee-industrie. Het is dan ook 
frappant dat juist in Flevoland, u weet wel, de duurzaamste provincie van Nederland, nu een 
onderzoek gaande is naar de vergroting van het bedrijfsoppervlak. Wil een meerderheid van 
deze Provinciale Staten nu echt een enorme verruiming tot 7000 m^ per bedrijf? Deze 
ontwikkeUng gaat volgens GroenLinks een volstrekt verkeerde kant op. Het staat haaks op de 
manier waarop wij tegen de ontwikkeUng van de agrarische sector aankijken. GroenLinks vindt 
niet dat een activiteit die zeer omstreden is in deze t i jd, drie keer zoveel ruimte moet krijgen. 
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NatuurUjk, de intensieve vee-industrie levert goedkoop vlees, de zogenaamde kiloknallers, maar 
heeft ook nadeUge gevolgen voor mens, dier en ons leefmiUeu. De verschillende uitbraken van 
dierziektes hebben laten zien dat intensieve vee-industrie een heilloze weg is. Het houden van 
zoveel dieren bij elkaar heeft ook nadeUge gevolgen voor de volksgezondheid. De Q-koorts is 
hiervan het meest recente voorbeeld. Daarnaast zijn er negatieve gevolgen voor de consument 
door overmatig gebruik van antibiotica en hormonen in de intensieve vee-industrie. Ook het 
welzijn van de dieren is in dit soort grote intensieve veehouderijen niet best. Recent bracht een 
honderdtal hoogleraren een manifest uit tegen de intensieve vee-industrie. In de provincie 
Brabant gaan ze er paal en perk aan stellen. En dan zou Flevoland juist nu de deuren 
openzetten voor een enorme invasie van pluimvee, varkens en koeien? GroenLinks ziet Uever 
dat de biologische landbouw zich verder ontwikkelt. Wij pleiten voor een krachtiger beleid ten 
aanzien van de biologische landbouw en veeteelt en het stimuleren van miUeu en 
diervriendeUjke veehouderij. De mening van de Staten over de uitbreiding van vee-industrie is 
sterk verdeeld. Formele besluitvorming over dit onderwerp wordt begin volgend jaar verwacht. 
Daarom Ujkt het ons zinnig om de voorgenomen uitbreiding ook eens voor te leggen aan het 
Statenpanel. Daarvoor dienen wi j , samen met de PvdD, een motie in. Ik wil ook even ingaan op 
onze financiële positie. Het is al eerder gezegd. We gaan een financieel onzekere ti jd 
tegemoet. Er zal nog moeten bUjken welke middelen ons ter beschikking zullen staan voor de 
komende jaren en welke ambities wij ons daarmee kunnen veroorloven. Het college, gesteund 
door de Staten, bUjft zich inspannen om de financiële positie van Flevoland structureel te 
verbeteren, maar we zijn grotendeels afhankeUjk van besluitvorming elders. Wat dat 
uiteindeUjk gaat opleveren is nog niet te zeggen maar we kunnen ervan uitgaan dat het budget, 
hoe dan ook, krap zal zijn. Sommigen onder ons vinden dat hieruit maar één conclusie te 
trekken is nameUjk: wat we doen bUjven we doen en we kunnen niets anders doen, want het 
geld is op. GroenLinks kijkt daar toch anders tegenaan. U hoort mij niet zeggen dat wij geld 
over hebben, maar wel dat wij op onderdelen kunnen verschuiven. We kunnen ons heel goed 
voorstellen dat we onze activiteiten nog eens langslopen en herprioriteren. Hierdoor is in ieder 
geval een beetje ruimte te maken voor nieuwe ontwikkeUngen waar we als provincie werk van 
willen maken. Je moet toch met je ti jd mee kunnen gaan als provincie in ontwikkeUng. Een van 
de zaken die, wat ons betreft, als eerste langs de meetlat gelegd moeten worden is, het zal u 
niet verbazen, het speerpunt Luchthaven Lelystad. Er is elders geen animo om te investeren in 
het vUegveld en eventuele opbrengsten zijn volstrekt onduideUjk. De accountant heeft 
bovendien aangegeven dat er grote onzekerheden kleven aan de toekomstige grondexploitatie 
voor OAAALA. Voor ons reden genoeg om uitgaven voor dit speerpunt in de ijskast te zetten. We 
dienen hiervoor samen met de PvdD en de SP een motie in. Daarnaast zouden v/ij een aantal IFA 
projecten nog eens goed tegen het Ucht willen houden. Er zijn heel veel belangrijke 
onderwerpen die in dit korte tijdsbestek niet aan de orde kunnen komen. Ik wil in ieder geval 
nog even noemen: de jeugdzorg. In de Tweede Kamer lijkt er een meerderheid te zijn die 
verschillende regeUngen en budgetten bij elkaar wil voegen. Daarmee komt er een einde aan 
ten minste een deel van de wirwar en regeldruk. Dat zal de kwaliteit van de zorg ten goede 
komen. En daar doen we het natuurUjk allemaal voor. De rol van provincie en gemeente staat 
ook ter discussie. Wat ons betreft is, te allen tijden, de beste zorg voor het kind, het 
uitgangspunt. Hoe we vervolgens die zorg organiseren, moet daarvan afgeleid zijn. Zolang we 
als provincie nog deze verantwoordeüjkheid hebben, moeten we die in ieder geval ten volle 
waarmaken. Dat geldt in feite voor alle thema's, speerpunten en wetteUjke taken. Zoals uit de 
bestuurskrachtmeting bUjkt doen we het in Flevoland best goed, maar dat betekent niet dat we 
nu met de armen over elkaar kunnen gaan zitten. Ook niet nu zowel in de Staten als in het 
college de nodige collega's afscheid nemen om elders hun loopbaan voort te zetten. Wat ons 
betreft gaan we ervoor! Ook in de laatste maanden van deze Statenperiode, want GroenLinks 
houdt 'Zin in de Toekomst'." 

De heer Riisdorp: "Geachte Staten van Flevoland. We hebben het vandaag over het laatste deel 
van onze bestuurperiode en tegeUjkertijd over het eerste van de volgende. Dit is het jaar van 
voorsorteren. Ondanks de pijnlijke consequenties van de economische crisis moeten wij in 
Flevoland volop aan de bak. Wij moeten ruimte bieden aan in Nederland noodzakelijke 
ontwikkelingen zo dat ons land rijk en leefbaar blijft. Groeien dus! Groei betekent dat we, ten 
opzichte van anderen, dubbel zo hard moeten werken om onze toekomst veiUg te steUen. Dat 
zullen we moeten doen met minder middelen dan we eigenlijk nodig hebben. Als het gaat om 
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onze centen kiest de PvdA daarom voor: 1. Krijgen waar we recht op hebben. 2. Zo doelmatig 
mogelijk omgaan met de beschikbare middelen. 3. Optimaal benutten van ons eigen 
belastinggebied. Een korte toeUchting. 1. Krijgen waar we recht op hebben. AUeen bij een 
eerlijke verdeUng van de Rijksgelden kunnen v/ij de groeiopgave realiseren. Wij zijn bereid om 
in bestuurlijk opzicht een blauw oog op te lopen en een ti jdje minder vrienden te hebben. Dat 
moet maar even. Anderen hebben zich rijk gerekend. 2. Zo doelmatig mogeUjk omgaan met de 
beschikbare middelen is deze inzetten waar de nood het hoogst is en waar investering in de 
toekomst het meest loont. Het gaat om kritisch kijken naar de bureaucratie en overhead. 
NatuurUjk is coördinatie, afstemming, verantwoording et cetera nodig, maar kan hetzelfde 
resultaat niet met minder middelen? Het is nodig kritisch te kijken naar organisaties die voor 
ons een deel van de coördinatie verrichten. Denk aan OMFL, CMO, Sportservice Flevoland, 
Bureau jeugdzorg, provinciale bibUotheekcentrale, IFA, maar ook de Randstedelijke 
Rekenkamer. De PvdA wil dat er relatief meer geld gaat naar de uitvoering zelf een minder naar 
de tussenliggende schakels. Ook kritisch kijken naar grootverbruikers. De grote provinciale 
budgetten. Juist daar waar grote bedragen omgaan, is minder aandacht voor de kleintjes. Wij 
komen daar zo meteen nog even op terug. Kritisch kijken naar wat we wel en niet doen. Laten 
v/ij het sober houden. AUeen doen wat effect sorteert en waken voor windowdressing. We 
hoeven echt niet te doen alsof wij overal over gaan. Kritisch kijken naar wat strategisch van 
belang is. Dat kan overigens ook betekenen dat we extra middelen moeten inzetten om 
problemen in de toekomst voor te zijn. 3. Als het gaat over het optimaal benutten van ons eigen 
belastinggebied. De PvdA is van mening dat we niet moeten schromen om gepast, de opcenten 
te verhogen. Daarmee genereren we middelen voor investeringen en verbeteren we onze 
onderhandelingspositie richting het Rijk. We laten immers zien bereid te zijn ook onze eigen 
belastinginstrumenten in te willen zetten. Nu richting inhoud. We hadden in het 
Hoofdlijnenakkoord heldere afspraken en doelen. We zetten erg in op stedelijke ontwikkeUng, 
oriëntatie op de Randstad, vUegveld et cetera. Over deze onderwerpen zijn zoveel mogeUjk 
afspraken gemaakt. Maar er staan al weer nieuwe uitdagingen voor de deur. De PvdA is van 
mening dat de onduideUjkheid waar we nu in verkeren ons niet mag verlammen. We moeten 
onze weg van ontwikkeUng vervolgen. Gegeven de omstandigheden hebben wij er begrip voor 
dat er geen nieuw beleid wordt gestart in deze bestuurperiode. Maar vandaag is ook de opmaat 
naar de volgende. De PvdA wil laten zien waar ze haar accenten v/il leggen voor de nabije 
toekomst. Zodat we het komend jaar er naartoe kunnen groeien. Ik Ucht ze aan u toe. 
Samenleving. Gelukkig wordt breed binnen de Staten de opvatting van de PvdA gedeeld dat de 
provincie er ook is voor de software, als we mensen al zo mogen noemen. In een landelijke 
discussie bepleitten veel partijen dat de provincie zich terugtrekt uit het sociale domein. Juist 
in Flevoland moet, onzes inziens, vanwege regio specifieke oorzaken van achterstanden in 
voorzieningen, de provincie, in de komende t i jd, stevige bijdragen bUjven leveren aan het 
wegwerken daarvan. Het gesternte waaronder wij onze bijdrage kunnen leveren is extra 
gecompUceerd geworden. Als Provinciale Staten dienen wij te beseffen dat over onze beide 
schouders wordt meegekeken. Het is belangrijker dan ooit goed uit te kunnen leggen waarom de 
provincie investeert in een sociaal, goed functionerende Flevolandse Samenleving. De sleutel 
daarin is een regio specifieke oorzaak en aanpak. Een goed voorbeeld waar de PvdA vindt dat de 
provincie van grote meerwaarde kan zijn, is het omgaan met het ouder worden van de 
Flevolandse samenleving en de daarbij behorende opkomende beperkingen. Er ontstaat een 
grote behoefte aan zorg. Door zijn hoge aandeel 'import' kunnen ouderen in Flevoland echter 
minder terugvallen op sociale netwerken. Vereenzaming en torenhoge kosten dreigen vanwege 
noodzakeUjke terugval op professionele krachten. Een opgave die met een wetenschappelijk 
gefundeerde en planmatige aanpak ter hand zal moeten worden genomen. De provincie is de 
natuurUjke speler om de Flevolandse samenleving door deze nieuwe fase van het 
Zuiderzeeproject te leiden. Dat vraagt om specifiek beleid met betrekking tot de aan te trekken 
bedrijvigheid en instelUngen, vervoer en Openbaar vervoer, woningbouw et cetera. De 
oplossingen Uggen in een samenwerking tussen het fysieke en het sociale domein: stenen én 
welzijn. Eenzelfde betoog hadden we kunnen houden met betrekking tot beter onderv/ijs. De 
PvdA vindt het voor onze samenleving, en voor ons vestigingskUmaat onacceptabel dat de 
Flevolandse scholen minder presteren dan gemiddeld. We zullen de oorzaken moeten 
achterhalen en oplossen en daarbij de samenwerking tussen gemeenten bevorderen en, mocht 
er aanleiding toe zijn, specifieke instrumenten bij het ministerie bepleitten. Werk. Als er 
ergens geld bespaard kan worden, dan is het hier. De ervaring van talloze organisaties is dat 
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waar grote bedragen worden uitgegeven er minder aandacht is om op de kleintjes te letten. Kan 
met hetzelfde geld niet meer? Of, kan hetzelfde niet met minder geld? De economische crisis 
maakt Nederland, en dus ook Flevoland, structureel armer. Volgens de PvdA levert de 
doorvertaling daarvan bij Verkeer en vervoer, geld op. Er zijn dan immers ook structureel 
minder auto's op de weg. De slijtage is minder en wegen lopen later tegen capaciteitsproblemen 
aan dan in het PMIT is verondersteld. Bijvoorbeeld, door de helft van alle PMIT- investeringen 
een half jaar later uit te voeren, komt eenmaUg € 2.000.000 vri j . De politiek cruciale vraag is 
waar de Flevolandse samenleving het meest mee is gediend. Wat de PvdA betreft Ugt de 
prioriteit niet bij asfalt maar bij mensen. Qua werkgelegenheid zijn wij er ook nog niet. Velen 
die thuis zitten zonder werk willen graag aan de slag. Het Flevolandse werkloosheidscijfer Ugt 
1% hoger dan het landeUjk gemiddelde. De PvdA neemt daar geen genoegen mee. We moeten 
meer bereiken. Want werk leidt tot volwaardig meedoen aan onze samenleving. Opnieuw geldt 
de vraag: kunnen wij meer bereiken met dezelfde middelen? Er gaat veel geld om in economie 
en werkgelegenheid maar het is ook vooral heel vaak 'best weinig'. Als het waar is dat met deze 
spieringen de grote vissen worden binnengehaald dan is het geld goed besteed. Maar hebben wij 
dat gevoel wel? Maken rationeel opererende bedrijven wel een dergeUjke afweging of zou, 
zonder de financiële bijdragen, met behoud van de bestuurUjke inspanning, min of meer 
hetzelfde resultaat bereikt kunnen worden? Deze vraag is cruciaal omdat een bevestigend 
antwoord ons de ruimte geeft om meer te doen. De PvdA v/il dat we langs twee fronten de 
Flevolandse werkgelegenheid verbeteren. Aan het ene front willen we meer focus op de grote 
groep ZZP'ers die onze provincie rijk is. Door hen toegang te geven tot micro kredieten wordt 
het ondernemerschap aangejaagd. Aan de andere kant v/il de PvdA dat we als provincie meer 
investeren in projecten die onze economie structureel op een hoger plan brengen. Zoals de 
luchthaven en een multimodaal overslagcentrum. We zullen een actievere rol moeten spelen bij 
bijvoorbeeld Lelystad Airport of haven Urk, willen we ervoor zorgen dat er ook daadwerkelijk 
wordt geïnvesteerd. Maar dat laatste kost geld, veel geld. We zullen keuzes moeten maken. 
Denken wij meer te vangen met spieringen of met het uitgooien van grote netten? Ruimte. Qua 
ruimtelijke ordening, het onbetwiste terrein van het midden bestuur, heeft het accent conform 
ons Hoofdlijnenakkoord gelegen in het zuidelijk deel van onze provincie. Wij hebben baat bij de 
Randstad. Voor de regio Almere is met het Integraal AfsprakenKader een kroon gezet op een 
samenhangende aanpak waarbij ruimteUjke ordening, infrastructuurontwikkeling en 
investeringen in het sociale domein, hand in hand gaan. Qua beleidsontv/ikkeUng vindt de PvdA 
dat het t i jd wordt om hetzelfde te doen in de noordelijke en oostelijke richting. Met de N23 en 
de HanzeUjn krijgt oostelijk Flevoland een prominente positie tussen twee groeiregio's: de 
Randstad en regio Zwolle-Kampen. Ruimtelijk, economisch en sociaal. De ti jd is rijp voor 
veranderende patronen. Goed faciUterend beleid stuurt consumentenstromen, beïnvloedt 
ondernemers in hun keuze waar zich te vestigen of uit te breiden en laat grensoverschrijdende 
netwerken ontstaan. Welk profiel moet Dronten krijgen in relatie tot Kampen en ZwoUe? Hoe 
profileren we onze culturele- en onderwijsinstelUngen? Dit vraagstuk vraagt om, beter dan 
voorheen, de essentialia in de gewenste ontwikkeUng te definiëren en daaromtrent afspraken te 
maken over de rol en taak van gemeenten en provincie samen met maatschappelijke 
organisaties. Een opmaat dus naar een derde Omgevingsplan. Met betrekking tot het landeUjk 
gebied is de omslag van beleid naar uitvoering, goed gemaakt. Voor wat er nodig is komt 
Flevoland veel geld tekort. De noodzakeUjke herverdeUng van het provinciaal fonds dient ook 
zijn weerslag te krijgen in de ILG- middelen. Maar er ontstaan ook kansen. De PvdA staat 
positief tegenover ruimere mogelijkheden voor windenergie mits dit Flevolands 
ondernemerschap via de gebiedsgebonden bijdrage ook ten goede komt aan het landschap. De 
uitdaging is om een systeem te ontwikkelen waarbij de gebiedsgebonden bijdragen beloond 
worden met extra Europese gelden. 

Voorzitter, zoals gezegd: het komend jaar is een belangrijk jaar als voorbereiding en start van 
de volgende bestuursperiode. De PvdA heeft in dit betoog laten zien, te gaan voor een 
Flevolandse samenleving waar de rol van de provinciale overheid zich toespitst op het creëren 
van de juiste randvoorwaarden voor een duurzame en sociale samenleving, waar zware 
investeringen nodig zijn, eerUjke verdeling van gelden tussen provincies nodig is, maar waar we 
ook zelf bUjvend kritisch moeten zijn of we niet een groter rendement uit ons geld kunnen 
halen door het vergrootglas te leggen op de grote budgetten en op de organisaties die met 
provinciaal geld vooral een rol hebben in afstemming en coördinatie. Ik dank u wel." 
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De voorzitter: "Dank u wel. Wij gaan horen wat de Staatkundig Gereformeerde Partij ons te 
vertellen heeft, bij monde van de heer Simonse." 

De heer Simonse: "Voorzitter, het laatste jaar van de Staten in huidige samensteUing, gaan we 
in. Dan kan ook de balans worden opgemaakt van het HoofdUjnenakkoord 2007-2011. De SGP 
vindt het een zorgwekkende ontwikkeUng dat nu al twee toonaangevende gedeputeerden voor 
de eindstreep vertrekken. Is er reden toe? Is de dynamiek eruit? Of ... wat is er aan de hand? Er 
is toch nog genoeg werk te doen? Laat ik eens wat noemen. Het perspectief 2010-2014 kwam tot 
stand in de context van de discussie over de toekomst van het middenbestuur. De SGP Flevoland 
kan in haar Algemene Beschouwing niet om de discussie over het middenbestuur heen. Wordt 
het niet t i jd dat we ons standpunt als provincie laten horen? In de ogen van de SGP bUjft het 
huis van Thorbecke staan. In de tweede plaats kan een opschaUng van de grootte van de 
provincies niet los worden gezien van de grootte van de gemeenten. Vanouds hecht de SGP aan 
sterke gemeenten. Die sterkte wordt niet bepaald door inwoneraantallen maar door de 
samenhang tussen provincie en gemeenten. De verdiepingen in het huis van Thorbecke moeten 
in verhouding tot elkaar staan. Of je inpandig of buiten het huis de bergruimte maakt -denk aan 
het Waterschap- dat laat ik voer zijn voor mensen die graag verbouwen. Terug naar de 
financiën. Het Provinciefonds. Het is mijn vaste overtuiging dat we als provincie Flevoland een 
eerUjk verhaal hebben en met een 'open mind' de toekomst in kunnen gaan. Zowel de financiële 
achterstanden als ook de achterstand in voorzieningen, die genoemd worden in het verschenen 
Cebeon rapport, sterken mij hierin. Ik steun het beleid van uw coUege in de keuze een aparte 
koers te varen binnen IPO-verband en een vergeUjkbare financiële positie te claimen als alle 
andere provincies, bij de verdeUng van het Provinciefonds. TegeUjkertijd moeten we met zijn 
allen niet verlammen en wachten tot er over ons besloten wordt. Ik merk dat u geen nieuwe 
beleidskeuzes wilt maken tot definitieve duideUjkheid verkregen is over de structurele hoogte 
van het Provinciefonds. Toch denk ik dat hier in het bijzonder gedoeld wordt op de 
Schaalsprong Almere. Veel thema's in Flevoland bUjven toch de moeite waard. Daarin vervult de 
provincie toch een onomstreden rol zodat we er zonder tv/ijfel mee door kunnen gaan? Als we in 
die zin met een open gezicht, met een open boekhouding, met een goed verhaal ons 
presenteren, bUjven we de lichte provincie die zich niet begeeft buiten haar takenveld. Er zijn 
ook thema's die van de SGP minder aandacht behoeven. Die zijn de afgelopen maanden ook aan 
bod geweest. Bij de verkiezingen zullen we ieder afzonderUjk de keuzes scherper moeten 
formuleren, maar ook bij deze Algemene Beschouv/ingen krijgen we daartoe de gelegenheid. 
Door het ambitieniveau bij te stellen komen we ook tot ombuigingen. Samenwerking. Overlap 
van overheidstaken is een aspect dat we zowel in het IPO profiel provincies als in de 
bestuurskrachtmeting naar voren zagen komen. Dit is een thema dat we als provincie niet 
kunnen negeren. Het is de SGP een doorn in het oog dat overheidsinstanties nog steeds langs 
elkaar heen werken of niet bereid zijn tot samenwerking. De moeizame ontv/ikkeUng van de 
regionale uitvoeringsdienst is daar een voorbeeld van. Het is toch niet te verkopen dat 
ondernemers bezoek krijgen van meerdere controlerende overheidsinstanties. Niet tegeUjk, 
maar achter elkaar. Zeven overheidsinstanties heb ik geteld. Van provincie en gemeente tot AID 
en de Voedsel en Warenautoriteit toe. Is het dan echt niet mogeUjk op dit punt een 
efficiencyslag te maken? Laten we als provincie daarin het voortouw nemen. Bijvoorbeeld door 
provinciale activiteiten, die van de gemeenten en het Waterschap, beter op elkaar af te 
stemmen. Misschien kunnen bepaalde Rijksdiensten daarbij ook betrokken worden. Jaren terug 
heeft de SGP met de PvdA een motie ingediend om op het uitvoerende vlak veel meer samen te 
werken. Die motie is Statenbreed aanvaard. Helaas dreigt er ondanks een hoopvol onderzoek en 
de drang vanuit de WABO, toch een teleurstellend resultaat. Het kan echter nog. Vandaar onze 
nieuwe motie op dit punt. 

([Jj) Om nog een ander voorbeeld te noemen: de Houtribdijk. Daar komt de provincie, het 

Waterschap, Rijkswaterstaat en ik weet niet v/ie, voor onderhoud aan weg, dijk en berm. Is het 
nou echt niet mogeUjk om hier een efficiencyslag te maken door gezamenlijk bepaalde zaken op 
te pakken? Door één instantie het werk voor de anderen ook te laten doen. Hier valt geld te 
verdienen. Laten we daartoe overgaan. Niet alleen zeggen, maar ook doen. 

y y j Jeugdwerk. Is er iets nieuws onder de zon? Socrates, de Griekse filosoof, maakte zich in zijn t i jd 
al grote zorgen over de jeugd. Ik citeer: 'de jeugd van tegenwoordig houdt van luxe. Jongeren 
hebben geen respect voor ouderen en staan te praten wanneer ze moeten werken. Ze spreken 
hun ouders tegen, kletsen in gezelschap, schrokken het heerUjke eten zomaar naar binnen. 

~i 
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zitten met hun benen over elkaar en tiranniseren hun leerkrachten.' Tot zover Socrates (400 v. 
Chr.) Ondanks de miljoenen die in de jeugdzorg worden gestoken, is er geen zicht op 
verbetering. Meer dan ooit zal in de beginfase van het leven energie gestoken moeten worden. 
In de opvoedingsondersteuning. In de prille jeugd. Daar moet het beginnen. Wanneer de 
jongeren 12, 13, 14 jaar of ouder zijn, wordt de hulpverlening en opvoeding een stuk 
moeilijker. Daarom moet alles op alles worden gezet om de jeugdketen sluitend te maken. En 
dan aan het begin van de keten beginnen. Dat vereist een nauwe samenwerking tussen 
gemeenten, provincies en organisaties en instelUngen op het gebied van opvoeding en 
ondersteuning. Ondanks dat gedeputeerde Bos vertrekt, hoop ik dat dit de inzet van uw college 
mag en zal zijn. 

Landschap. Het Flevolandse landschap staat continu onder druk. De Vereniging Nederlands 
Cultuurlandschap noemt het zelfs kaal en lelijk. Ook in onze provincie zijn er mensen die vinden 
dat de Landbouwkarakteristieken ingevuld moeten worden door natuur, vaarverbindingen en 
zelfs door belevingsparken. Ik doe een klemmend beroep om het landschap in handen te laten 
van de agrarische sector. Hoe mooi en uniek is de afwisseUng in gewassen en groeistadia. Maar 
ook...Hoe heeft de agrarische kenniseconomie en de agrarische industrie Flevoland weten te 
waarderen? Laat mensen maar roepen over ons wat ze willen, dit maakt Flevoland juist uniek en 
dit verbindt Flevolanders ook met elkaar. Initiatieven vanuit de agrarische sector om tot een 
gecoördineerde opschaUng van windmolens te komen, kunnen rekenen op onze steun. Ook het 
windmolenproject Zuidlob belooft juist door de unanieme steun van landbouwers een succes te 
worden. Windmolens.... ja, dan denk ik spijtig genoeg ook aan Urk. De parel van Flevoland. 
Laten we als provincie ook om deze gemeente heen staan. En de weerstand die daar heerst 
tegen v/indmolens serieus nemen. GS was op vlaggetjesdag aan boord van een kotter. Zij 
kunnen ons vertellen hoe mooi ook dit stukje Flevoland is. Naast de landbouw vraagt ook de 
visserij voortdurend uw aandacht. De ontwikkelingen rond het Visserijcentrum, maar ook de 
vloottransitie, de toename van de regelgeving, noodzaken tot een helder beleid en geluid. 
Oostvaarderswold. Oostvaarderswold bUjft als thema de aandacht trekken. Het wordt steeds 
duidelijker dat er bij de verwerving van gronden vooral eigendomsbedrijven moeilijk 
verplaatsbaar zijn. Toch hoop ik dat deze moderne en soms zeer grote bedrijven behouden 
blijven voor Flevoland. Het eerste paadje in Oostvaarderswold is er. De SGP neemt aan dat de 
landeUjke overheid snel met geld komt om serieuzere slagen te kunnen maken. De fasering van 
het project Oostvaarderswold, daar zit de SGP niet op te wachten. Morele crisis. Ik ga afronden. 
Ons land verkeert niet alleen in een economische crisis maar ook in een morele crisis. Naar de 
mening van de SGP is een radicale aanpak, een radicale ommekeer, noodzakelijk. Een beleid 
dat zich oriënteert op, en voegt naar, wat God ons, zo zegenrijk, in Zijn Woord voorhoudt. Er is 
toekomst! In het onderhouden van Gods geboden Ugt groot loon. Dan gaat het de provincie 
goed. Dan gaat het ons allen goed. De daad bij het woord. Gods trouw en goedheid wens ik de 
provincie en haar inwoners, ja ons allen, van harte toe." 

De voorzitter: "HarteUjk dank. Dan gaan wij nu luisteren naar de bijdrage van de Partij voor de 
Dieren, mevrouw Bax." 

3 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Wij willen beginnen met een praktisch punt. Vorig jaar 
heeft de Taskforce mobiUteitsmanagement onder leiding van Lodewijk de Waal een advies 
uitgebracht waarbij onder andere gepleit werd voor meer thuiswerken. Minister Eurlings en 
minister Cramer hebben hun instemming hierover uitgesproken. Wij willen voorstellen om ook in 
de provincie het thuiswerken te stimuleren. Thuiswerken leidt niet alleen tot een efficiënter 
ruimtegebruik. Het draagt ook bij aan minder vervoersstromen van woon- werkverkeer met 
vermindering van uitstoot van uitlaatgassen. De provincie kan hierbij een voorbeeldrol spelen. 
Wij willen daarom een motie indienen die bij de provincie Zuid-Holland onlangs Statenbreed is 
aangenomen. Bij besprekingen over rapportages over het IFA, is het opvallend dat voor de 
programmaleiding KwaUteitslag Groenblauwe Stad, nog steeds geen inhoudelijke projecten zijn 
ingebracht. De provincie heeft een folder uitgebracht genaamd: weet j i j wat de provincie doet? 
Daarin kunnen we lezen dat Almere onder andere bekend is door de Kemphaan met de 
apeneilanden van de Stichting /̂ AP. Stichting AAP vangt uitheemse diersoorten op. Veel 
verwaarloosde en mishandelde apen maar ook andere dieren afkomstig van circussen, 
laboratoria, illegale handel et cetera. Andere functies zijn voorlichting, educatie en preventie. 
Stichting AAP is de grootste uitheemse dierenopvang van Europa en trekt veel toeristen die 
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nieuwsgierig afkomen op de uitheemse diersoorten en al wat AAP nog meer te bieden heeft. Uit 
het imago onderzoek van de provincie blijkt ook dat AAP een belangrijke toeristische attractie 
is. Met Google vind je met de combinatie attractie en Almere voor 1 /3 Stichting AAP terug. Het 
zou dus kunnen passen in het IFA en het zou het eerste project kunnen zijn in de programmalijn 
Kwaliteitsslag Groenblauwe Stad. AAP heeft nameUjk ook een economische betekenis. Ze draagt 
bij aan de werkgelegenheid en heeft voldoende ruimte voor stagiaires. Financieel is de situatie 
van de stichting /VAP nu zorgeUjk. Ze zijn afhankelijk van donaties en sponsoring en dat geeft te 
weinig continuïteit op de lange termijn. Momenteel is er een groot probleem doordat de 
wettelijke termijn voor quarantaine is verlengd van 6 weken naar 13 weken. Dat betekent dat 
er niet voldaan kan worden aan de grote vraag naar opvang en er nieuwe quarantaineruimtes 
gebouwd moeten worden. Daarnaast bUjkt een groot verblijf voor primaten spoedig aan 
vervanging toe. Gezien de populariteit van AAP en de behoefte aan steun komen v/ij graag 
binnenkort op dit onderwerp terug. Wij hebben hier al eens eerder gezegd dat alle 
klimaatproblemen opgelost zouden zijn als iedereen minder vlees zou gaan eten. Dat vereist 
echter een wereldwijde campagne van bewustwording en dat gaat niet van vandaag op morgen. 
Een belangrijk initiatief is nu de uit Engeland afkomstige Meatfree Monday, van ex Beatle Paul 
McCartney. Tijdens de financiële beschouv/ingen van 8 november 2007, dus bijna twee jaar 
geleden, is hier een motie Statenbreed aangenomen om met de partners te overleggen of er 
draagvlak is om flevolandbespaart.nl uit te breiden met informatie over andere manieren om 
kUmaatverandering tegen te gaan. Helaas is daar nog niets mee gebeurd. Men wordt nu op de 
site van de provincie helemaal niet meer verwezen naar flevolandbespaart.nl. Wij zagen wel 
een nieuw domein dat de provincie geregistreerd heeft nameUjk: duurzaamflevoland.nl. Wij 
zijn heel benieuwd naar de plannen daarmee. We willen vragen om ook het initiatief van Paul 
McCartney hierop bekend te maken. Met allemaal één dag per week geen vlees eten halen we 
alle klimaatdoelstellingen van Nederland. Wij zouden ook als provincie hieraan het goede 
voorbeeld kunnen geven door Meatfree Mondays te promoten in het bedrijfsrestaurant. Dus 
geen verpUchtingen voor de werknemers, alleen een herinnering, bijvoorbeeld met een poster. 
We hebben hiervoor een motie. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen van vorig jaar is een motie aangenomen om biologische 
Landbouw in Flevoland verder te stimuleren. Wij hebben al informatie ontvangen over plannen 
die het Centrum voor Biologische Landbouw heeft, maar ook informatie dat het pMJP- budget 
voor dit onderwerp al volgeboekt is. De gedeputeerde heeft in een recente 
commissievergadering aangekondigd dat dit onderwerp ter sprake komt in GS en daarna naar 
ons komt. Wij zien dat met grote belangsteUing tegemoet. De uitbreiding van de mogeUjkheden 
voor intensieve veehouderij staat hier haaks op en is in strijd met het beleid van een duurzame 
provincie. GroenLinks gaf dat ook al aan. Sterker nog, als je onze stukjes over intensieve 
veehouderij in de bundel naast elkaar legt, lijken ze eng veel op elkaar. Het is teleurstellend 
dat de agrarische lobby onder Statenleden geleid heeft tot plannen om de bedrijfsoppervlakte 
van stallen veel verder uit te breiden dan in de plannen van GS. Wij zijn ervan overtuigd dat dit 
in strijd is met de wensen van de meerderheid van onze burgers. Het Ujkt ons goed om dit te 
onderzoeken en om dit onderwerp inzet te maken van de komende Statenverkiezingen en een 
definitieve keuze over te laten aan de volgende Staten. Er is een groeiend besef van dreigingen 
voor het miUeu, vanwege de uitstoot van broeikasgassen, en de volksgezondheid zoals 
antibioticaresistentie, Q-koorts en vogelgriep. Ook dieren krijgen langzaamaan wat meer 
erkenning als wezens met gevoel en emoties. Hier Ujkt het echter bij een meerderheid helaas 
nog niet door te dringen. In plaats van het groeien van de veehouderij hopen v^j op het groeien 
van het besef, ook hier binnen de Staten, van de gevaren en van het leed. Als laatste punt. De 
provincie werkt mee aan de Zoogdieratlas, hoewel op onze nieuwe site geen Unk meer staat. Op 
de Zoogdieratlas worden meldingen van zoogdieren bijgehouden. Het resultaat voor hazen In 
Flevoland is wederom schrikbarend. Dit jaar zijn er in zuideUjk Flevoland nog maar acht 
meldingen van hazen gedaan. In de Noordoostpolder 17. Ook uit landeUjk onderzoek bUjkt dat 
de hazenstand achteruit bUjft gaan. Wij hebben de lage hazenstand al eerder aangehaald en 
geprobeerd hier verandering in te brengen. Een meerderheid van partijen - ChristenUnie, SP, 
PvdA, GroenLinks - stonden daar toen achter. Helaas hebben wij destijds het doel niet kunnen 
halen omdat er een aantal afwezigen waren. We weten nu dat de hazenstand in 10 jaar ti jd 
gedaald is van bijna 12.000 individuen naar ongeveer 4000 en wij zijn er nu achter dat deze 
trend zich helaas bUjft voortzetten. Om die reden doen wij vandaag nog een poging om te 
voorkomen dat Flevoland binnenkort geen haas meer over heeft. Wij hebben hiervoor een motie 

http://flevolandbespaart.nl
http://flevolandbespaart.nl
http://duurzaamflevoland.nl
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opgesteld. Kortom de conclusie is dat er drie kosteloze zaken zijn waar v/ij om vragen. Het 
thuiswerken stimuleren, promotie van de vrijbUjvende Meatfree Monday en de hazen. Dank u 
wel, voorzitter." 

De voorzitter: "Hartelijk dank. Als u de moties bij ons v/ilt inleveren dan zullen wij voor 
vermenigvuldiging zorgdragen. Ik stel de vergadering voor wel door te gaan met de 
beantwoording van de gedeputeerden. Mochten deze drie moties achteraf nog terugkomst van 
een van de gedeputeerden vergen, dan doen v/ij dat. Na de beantwoording van de 
gedeputeerden schors ik voor enige ti jd zodat u in de fractie kunt overleggen wat uw 
stellingname ten aanzien van de moties is. Ik zal, op dat moment, even vragen hoeveel t i jd u 
nodig denkt te hebben. Daarna gaan v/ij de tweede termijn in. Bij de start van de tweede 
termijn zal ik, open, de vraag stellen welke van de fracties het woord wenst te voeren in de 
tweede termijn. Wij maken daar dus geen vaste ronde van. Het is uw eigen keuze of u achter de 
katheder plaatsneemt om een debat te veroorzaken. U kunt in uw fractie overwegingen 
meenemen of u alleen vanuit de interruptiemicrofoons deelneemt aan de tweede termijn, of 
vanachter de katheder. Het woord is aan gedeputeerde Greiner." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u, voorzitter. Ik wil graag op enkele vragen antwoord geven en op 
enkele zaken reageren. De SP vraagt aandacht voor de studentenhuisvesting in het kader van de 
vestiging van Hogeschool Windesheim in Almere. Inderdaad is er op dit moment geen probleem. 
Dat zou wel kunnen ontstaan. Het is daarom goed om te melden dat er een structureel overleg 
gaande is tussen de Hogeschool, gemeente en woningcorporaties, om ook voor de komende 
jaren de planning gelijk op te laten lopen met de aanwas van het aantal studenten. De WD en 
ook de PvdA vragen naar de stand van zaken met betrekking tot het multimodale overslagpunt. 
Wat dat betreft kan ik melden dat juist deze week een aanvraag is verstuurd naar het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat in het kader van de Quick Wins regeUng. Dat zou kunnen betekenen 
dat er extra geld komt om het te reaUseren. Ik moet wel zeggen dat er een belemmering is 
opgetreden omdat de nieuwe Waterwet, die nodig is voor de wetteUjke omgeving van dat 
overslagpunt, controversieel verklaard is. Dat leidt tot een vertraging waar v/ij niet zoveel aan 
kunnen doen. Niettemin hebben v/ij ons gemeld voor de Quick Wins regeUng. De ChristenUnie 
maakte een opmerking over de stages en leer/werkbanen. Dat is een belangrijk onderwerp. Wij 
werken er met man en macht aan. U hebt in maart een rapportage gekregen over de voortgang 
van de uitvoering van de stagenota. Volgende maand krijgt u dat opnieuw. Het beeld is niet 
echt ongunstig. Met name het project Flevotalent, scoort opnieuw heel goed. Het CDA vraagt 
naar de stand van zaken van de Zuiderzeerand. Wat dat betreft kan ik melden dat er een drietal 
onderzoeken zijn gestart. Een ervan, het meest in het oog springende, is conform de afspraak: 
de vaarverbinding. Juist deze week is het kernteam gekomen tot een selectie van bureaus die 
dat zouden kunnen doen. Er is een keuze gemaakt. Er wordt aan een dergelijk bureau gevraagd 
om drie varianten uit te werken met elk twee niveaus van bevaarbaarheid nameUjk: de staande 
mast, c.q. de motorboot. Er is een ambteUjke werkgroep rondom het onderwerp toerisme in 
den brede. Waar het er vooral om gaat, is om de arrangementen bij elkaar te brengen. Het 
derde onderzoek wordt ook ambtelijk voorbereid. Met alle overheden. De provincie Overijssel 
zit daarbij. Het gaat over de Landbouw. Er zit dus volop beweging in. Een enkele opmerking 
over de bijdrage van de PvdA. Als het gaat om de werkloosheid, om het even zuiver te steUen, 
ligt de landeUjke werkloosheid op 6,5 %. De Flevolandse werkloosheid Ugt op 7,2 %. Wij zitten 
dus inderdaad boven het landeUjk gemiddelde. Dat heeft wel alles te maken met het feit dat 
wi j , u weet dat, de woon/werk verhouding niet in balans hebben. We hebben te weinig banen. 
Daarbovenop importeren wij de werkloosheid. Dat is natuurUjk wel een enorm gevecht. Op 
zichzelf werken onze maatregelen wel. We hebben zelfs te maken met een kleine daUng van de 
werkloosheid. Er is echter zeker nog veel te doen. Er werd een opmerking gemaakt over de 
micro kredieten en de ZZP'ers. In dat verband is het goed om te weten dat Flevoland, nationaal 
gezien, juist een vooruitgeschoven positie heeft. Er zijn vanuit twee ministeries, Sociale Zaken 
en Economische Zaken, pilots voor het inzetten van micro kredieten. Ook voor ZZP'ers. Daar 
hebben we dus een goede beweging in. Het loopt allemaal via het zelfstandigen loket hier in 
Lelystad, dat voor de hele provincie werkt. Het is niet zo dat er van de provincie subsidies gaan 
naar bedrijven die zich hier vestigen. Ik begreep het verhaal van de spiering en een grote vissen 
niet helemaal. In elk geval kennen wij geen verwelkomingpremies voor zich vestigende 
bedrijven. Wij richten onze investeringen juist vooral op de bestaande bedrijven. Tenslotte 



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

^ : J ^ 

Ci \ 

Bladnummer 

19 

v/ijst de PvdD op de stichting AAP. Uw opmerking is voor mij aanleiding om de stichting AAP te 
gaan uitnodigen voor het overleg van de grote toeristische attracties die wij hebben. Daar 
zitten zij nog niet bij. Daar horen zij wel bi j . Dank voor die opmerking. Ik kan mij overigens 
voorstellen dat het quarantainevraagstuk ook besproken wordt met de vestigingen van de 
Wageningenuniversiteit in de regio. WelUcht Ugt daar ook een aanknopingspunt. Dat was het, 
wat mij betreft, voorzitter." 

Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. De SP refereerde aan een conferentie die wij gehad 
hebben met betrekking tot de zorg voor kwetsbare meiden in Flevoland. Overigens een breed 
thema dat verschillende doelgroepen bevat. Er wordt gevraagd naar een plan van aanpak en 
volgens mij kan ik dat heel eenvoudig toezeggen want dat hebben wij op de conferentie al met 
elkaar afgesproken. Het is goed dat we hier nog eens benadrukken dat er in het najaar een plan 
van aanpak komt om extra aandacht te besteden aan die doelgroepen. Voorzitter, 
fractievoorzitter Bosma sprak over een visie van het Kabinet over jeugdzorg. Die is er niet. Het 
thema jeugdzorg is ook controversieel verklaard. Minister Rouvoet heeft, zoals zovelen, 
gemeend een duit in het zakje te moeten doen maar het mag niet geduid worden - zo spreekt 
de Tweede Kamer er ook over - als een visie van het Kabinet. Ook andere partijen gaven 
natuurUjk aan dat er aandacht moet zijn, dat zal niemand zijn ontgaan, voor de toekomst van 
de jeugdzorg. 1. Om maar eens in huis te beginnen. Ik vind dat er makkeUjk gedaan wordt over 
hoe mooi het is dat wij geen wachtUjsten meer hebben. Ik denk dat het goed is om toch nog 
even te memoreren dat het nog steeds een enorme klus is om het resultaat dat we eind 
december hadden bereikt, zo te houden. We hebben op een aantal fronten ook daar de kraan 
een stuk dicht moeten draaien. Gelukkig lukt het nog, tot de cijfers van 1 mei, om het onder de 
10 te houden. Het gaat dus gewoon goed. Maar we kunnen niet denken: daarmee kunnen we 
makkeUjk nog even verder. Het is voor de betrokken instelUngen en Bureau jeugdzorg een hele 
klus om het, ook in Flevoland, zo te houden. Uiteraard deel ik de mening van verschillende 
fracties dat we aandacht moeten hebben voor het vervolgtraject. Ik kan u vertellen dat we de 
komende maand intensief met de, meest, nieuwe wethouders jeugd, afspraken maken over hoe 
wij het afsprakenkader dat we, als provincies, met de minister hebben gemaakt en waar de 
gemeenten een belangrijke positie in hebben, in Flevoland gaan invullen. Het moet tenslotte 
gaan over goede zorg aan jongeren. Dat brengt mij meteen op het punt van de motie. Ik kan 
niet helemaal duiden hoe de WD het precies heeft bedoeld. U gaat zelf over de besUssing of u 
een strategische sessie wilt doen. Er is van de zijde van het college eigenUjk niet veel over te 
zeggen. Misschien is het wel goed om eraan te refereren, wat ik ook zelf namens het IPO al 
tijden verkondig namelijk, dat de parlementaire werkgroep een aantal hele goede conclusies 
heeft getrokken. Het enige dat wij volgens mij en volgens het IPO niet zouden moeten doen, is 
er op dit moment een structuurdiscussie aan verbinden. Want we moeten zien, ook in Flevoland 
wordt dat door de meeste wethouders beaamd, dat we werkendeweg de zorg op lokaal niveau 
zo goed mogeUjk neerzetten/organiseren met hulp van ons, daar waar dat nodig is en waar dat 
nog kan. We moeten zorgen dat er zoveel mogeUjk in de eerste Ujn gaat gebeuren zodat er 
werkendeweg steeds minder jongeren in de geïndiceerde zorg terechtkomen. Als die 
geïndiceerde zorg dan inderdaad heel speciaUstisch blijkt te zijn en veel minder groot van 
omvang dan nu, zou een dergeUjke structuurdiscussie misschien wel helemaal overbodig kunnen 
zijn. Aan de andere kant, ook in de plannen van de parlementaire werkgroep en ook in de visie 
van de minister, praat je over een transitieperiode van 8 a 10 jaar. Ik weet niet of u ergens wel 
eens aan gestuurd heeft waarvan u weet dat er 8 of 10 jaar later een ander aan het bewind 
staat. Dat Ujkt me niet echt een heel gezonde situatie. De WD heeft het in de motie ook over 
jongerenhuisvesting. Ons is op dit moment nog niet een acuut probleem bekend. De aandacht 
daarvoor hebben wij al vaker neergelegd bij de corporaties en bij de jeugdzorg instelUngen als 
het gaat om de doorstroom en vooral ook de uitstroom van jeugdzorginsteUingen. De WD 
fractie legt een Ujn naar het wonen/zorg budget dat wij daarvoor hebben. Ik kan u melden dat 
er a. Beleidregels voor zijn en b. Dat er nog € 139.000 in zit. Ik zou me zo kunnen voorstellen 
dat, mocht er een project zijn dat in aanmerking komt en waarvan je heel specifiek kunt 
zeggen dat er jongeren zijn van 18+ of 16+ die op een of andere manier nog enige vorm van zorg 
nodig hebben en dat een financiële bijdrage van ons het net mogelijk zou maken om dat in de 
vorm van hulp of begeleiding te doen. Een dergelijk concreet probleem ken ik op dit moment 
niet. In zijn algemeenheid kan ik zeggen dat je met € 139.000 een structureel probleem niet 
kunt oplossen. Als dat er zou zijn moeten we daar nog eens op een andere manier naar kijken. 
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De CDA fractie spreekt met name over het lectoraat. In de laatste commissie Samenleving 
hebben we daar vrij uitgebreid over gesproken. Als ik het goed heb, heb ik er ook nog geen 
motie over gezien. WelUcht komt dat in een volgende termijn. Ik zal er dan nog iets over 
zeggen. Voorzitter, de PvdA refereert terecht nog even aan de vergrijzingsboost waar Flevoland 
de komende jaren mee te maken heeft en waar al eens eerder vanuit die fractie aan 
gerefereerd is. TegeUjkertijd zien v/ij wel dat het lokaal zowel als bij ons nog niet echt op de 
agenda staat. Ik zou de PvdA fractie v/illen uitnodigen om dit de komende ti jd met concrete 
vragen en punten te agenderen. Het is echt iets dat wij opeens in grote mate voor onze kiezen 
krijgen als Flevolandse samenleving. Misschien nog even terug naar de inbreng van de CDA 
fractie. Er verbaasde mij één ding en daar moet ik toch even iets over zeggen. Het CDA 
Flevoland onderscheidt zich kenneUjk van wat het CDA landelijk vindt, wat het IPO vindt en wat 
uw college vindt, als het erom gaat - zonder dat we daar ooit over gesproken hebben mijnheer 
Van Wieren - dat het Waterschap niet tot de bestuurlijke organisatie van de provincie zou 
kunnen gaan behoren." 

De heer Van Wieren: "Ik ben bUj dat u goed geluisterd hebt." 

Gedeputeerde Bos: "Voorzitter, als laatste punt, wat mij betreft, is de terechte oproep van de 
SGP fractie met betrekking tot de Houtribdijk. Het is één van de punten waar vnj ook in het 
college een aantal keren naar gekeken hebben. Omdat het vanuit verschillende beleidsterreinen 
maar vooral, helaas, vanuit verschillende instanties heel mooi zou zijn als je zou kunnen 
zeggen: je zou daar een goede koppeUng moeten maken als daar zaken moeten gebeuren. Ik 
kan u vertellen dat het voortdurend de aandacht heeft van onze organisatie en ook binnen het 
college, maar dat het niet makkeUjk is. Vooral niet omdat er ook sprake is van een groot aantal 
externe financiers die in hun jaartranches niet makkelijk kunnen of willen schuiven. Maar het 
heeft echt onze serieuze aandacht. Je kunt eigenUjk niemand uitleggen dat er straks vier of vijf 
jaar lang werkzaamheden, vanwege allemaal verschillende doelsteUingen, aan de Houtribdijk 
gaan plaatsvinden. Het is dus een terechte opmerking. Dat was het, wat mij betreft, 
voorzitter." 

j l _ j ' i 

Gedeputeerde Bliek: "Dank u wel, voorzitter. Het CDA spreekt in haar bijdrage over 
ondersteuning aan de agrarische natuurverenigingen. Daar zijn de afgelopen ti jd een aantal 
stappen in gezet. Onlangs ben ik bij de drie agrarische natuurverenigingen geweest die dit jaar 
al hectares invullen van de 500 hectaren die de provincie Flevoland toebedeeld heeft gekregen. 
Ik heb met hen gesproken over zaken waar zij tegenaan lopen in het nieuwe stelsel dat dit jaar 
van start is gegaan. Tegelijkertijd hebben de twee agrarische natuurverenigingen in oprichting, 
kenbaar gemaakt niet te kunnen werken met de pakketten. Pakketten die overigens een jaar 
lang met elkaar voorbesproken zijn en waar ook vanuit Boer en Natuur accordering op is 
gekomen. Ik heb daarin onmiddeUijk met een aantal partijen gehandeld en ben gekomen tot 
een Flevolands pakket waarbij ik zelfs de steun heb van mijn collega's in de andere provincies. 
In afwijking van onze afspraak dat we, met elkaar, naar een eenvoudiger stelsel, meer 
uniformering en minder administratieve last gaan. Het is dus wel een uitdaging voor de 
agrarische natuurverenigingen om volgend jaar veel meer hectares in te vullen dan zij dit jaar 
doen. TegeUjkertijd hebben v/ij er ook voor gezorgd dat Flevoland een uitbreiding krijgt van het 
aantal hectares voor het agrarische natuurbeheer. Als alles daarin goed gaat, ik heb daarin de 
steun van mijn collega's maar er moet nog definitieve besluitvorming over komen, dan hebben 
we volgend jaar bijna het dubbele aantal hectares. In die zin is er dus veel aandacht en 
ondersteuning om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven/de boeren in Flevoland, in staat 
worden gesteld om deze tak van sport in te vullen. Ik zou eigenlijk aan u. Statenleden, willen 
vragen - U spreekt zo regelmatig met deze groep van ondernemers in deze provincie over 
andere onderwerpen - om dit punt bij hen onder de aandacht te brengen. Dat u er veel belang 
aan hecht dat er hectares in Flevoland worden ingevuld als het gaat om agrarisch Natuurbeheer. 
Het ligt klaar. Het is nodig dat de wil, de samenwerking en de intekening op die hectares, 
gestalte gaat krijgen in Flevoland. Dan kom ik op de motie van GroenLinks met betrekking tot 
de nieuwe energie (v^ndenergie). Eigenlijk de doelsteUingendiscussie die v/ij hier al vaker 
hebben gehad in Provinciale Staten en een aantal keren in de commissie. Ik krijg een beetje de 
indruk dat deze motie, die door hen is ingediend, een aantal percentages en doelsteUingen 
heeft die op nationaal niveau misschien best haalbaar zouden kunnen zijn maar die, als je ze 
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terugvertaald naar de Flevolandse situatie, waar het uitgangspunt is dat we al 56 % van de 
totale energieproductie op een duurzame/groene wijze doen in Flevoland exclusief het 
transport, dat je met een plus daar op van 7 % per jaar in 2017 komt aan 100 %. Daar hebt u al 
eens eerder over gesproken. Ik laat die discussie aan u. Ik merk wel wat u daar, in 
gezamenlijkheid, van zal vinden. De ChristenUnie vraagt naar het grondbeleid. Daar hebt u 
inderdaad meerdere malen naar gevraagd. Ik heb daar ook al meerdere malen op geantwoord. 
NameUjk dat u het in ieder geval dit jaar voorgelegd krijgt. Ik weet het nu wat preciezer. Wij 
zullen uiterUjk deze zomer in het college daarover spreken. Dat betekent dat u het in oktober 
dit jaar voorgelegd krijgt in commissieverband. Wellicht, als u het door wenst te geleiden, kunt 
u er in november in de Staten iets over zeggen. De SGP maakt de opmerking dat als je gaat 
kijken naar de grondverwerving in het Oostvaarderswold, die heel moeiUjk is voor grote 
eigenaren. Ik kan u vertellen dat wij in de laatste vergadering van ons college hebben besloten 
tot aankoop van een heel grote eigenaar, zijnde drie famiUes met een dubbele kavel. Zij 
kunnen goed gefaciUteerd worden om hun bedrijven naar elders te verplaatsen. Daarmee is dus 
ook wel zichtbaar geworden, dat het ook bij grote eigenaren al duurt het wat langer en is het 
wat ingewikkelder, heel goed mogeUjk is die grond aan te kopen en hen de gelegenheid te 
geven om te verplaatsen. U hebt een motie ingediend voor samenwerking op het gebied van de 
handhaving. Dat hebben v/ij al in Flevoland. Er is samenwerking van alle gemeenten samen met 
andere organisaties zoals de poUtie en andere handhavers. Daarmee werken wi j , in het 
Flevolandse handhavingsoverleg, samen. Het kan natuurlijk altijd beter. Daarom heeft de 
Rijksoverheid, dat zal u zeker niet zijn ontgaan, de lijn ingezet om samen te gaan werken met 
elkaar op het gebied van vergunningverlening en handhaving in de regionale 
uitvoeringsdiensten. Door het zigzag beleid van de Rijksoverheid - de Tweede Kamer vindt er 
wat van, de minister vindt er wat van en vervolgens vindt de Eerste Kamer er wat van -
verschuift het paneel nogal eens. Dat maakt het proces ingewikkeld. Ik doe regelmatig verslag 
tijdens commissiebijeenkomsten over de voortgang. Dat is in ontwikkeUng. De einddatum 
verandert niet. Het betekent wel dat de wil tot samenwerking daadwerkeUjk aanwezig moet 
zijn op dit dossier. Het wankele beleid van de rijksoverheid daarin en de opinies bij de 
volksvertegenwoordiging, maakt het ingewikkeld om een duideUjke lijn te voeren in een proces 
om te komen tot een regionale uitvoeringsdienst. Ik deel dus uw opvatting. NatuurUjk is het 
beter voor bedrijven om heel efficiënt, met allerlei instanties tegelijk, naar bedrijven toe te 
gaan. Op het niveau waarop handhaving en vergunningverlening op dit moment bij de 
gemeenten ligt, blijft dat een ingev/ikkelde zaak. Tegelijkertijd kan ik u ook nog even in 
herinnering brengen dat op provinciaal niveau - als het gaat om de echt heel grote industriële 
bedrijven - er in provinciaal verband, met meerdere provincies, in vier regio's in Nederland 
wordt samengewerkt. Zo werkt Flevoland samen met Overijssel, Gelderland en Utrecht. Dit om 
de heel grote bedrijven, die bijzonder risicovol zijn, gericht, efficiënt, in één slag, door allerlei 
instanties te controleren. Op dat terrein gebeurt dat dus al. Dan nog even over de vraag naar de 
domeinnaam 'duurzaamflevoland'. Ik kan mij daarvan alles bij voorstellen. Ik had het nog niet 
gehoord. Ik zal u dat nog in een aparte notitie beantwoorden. Flevolandbespaart.nl is een ander 
verhaal. Daarover heb ik u ook wel bijgepraat in de commissie. Die website wordt niet alleen 
gevuld door de provincie Flevoland maar is vooral een podium waarop de gemeenten hun 
bijdrage kunnen neerleggen. Ik zal dat nog eens, in het bijzonder, bij hen onder de aandacht 
brengen. Het laatste punt. De PvdD v/ijst op het belang van thuiswerken. Voorzitter ik moet de 
motie eigenUjk nog even lezen. Ik kan u wel vertellen dat wij thuiswerken faciUteren via onze 
organisatie. Ik heb op dit moment niet paraat op welke schaal dat gebeurt. Wij zullen dit nog 
aan u meedelen. Wij spreken af en toe met elkaar over deze zaken in het georganiseerd overleg 
en met de ondernemingsraad. Hoe het er precies voorstaat, zal ik u laten weten." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Voorzitter, laat ik beginnen met u te danken voor uw begrip en 
ondersteuning van onze keuze voor een sober beleid. Een beleidsarm beleid. Ik heb eigenUjk 
van alle fracties gehoord dat ze daar begrip voor hebben. Zij verlangen wel van ons dat wij ons 
in ieder geval heel ferm opsteUen in de onderhandeUngen over het Provinciefonds. Ik kan u 
verzekeren dat wij dat doen. Ik ben hier nog niet zo lang maar inmiddels ben ik al impopulair 
bij het IPO als het gaat om dit dossier. Ook onze commissaris en collega Bos, die er regelmatig 
binnen het IPO over onderhandelen, hebben daar onder te Ujden. Zij zien er nog goed uit maar 
u kunt ervan verzekerd zijn dat wij daarvoor ons uiterste best doen en zeker niet proberen te 
pleasen. Er wordt ook gevraagd om een creatieve houding. Dat hebben v/ij zeker ook. Zo zijn 
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wij ook gekomen tot het compromis met betrekking tot 2011, waarbij wij alles open hebben 
gehouden met betrekking tot 2012. Ik kan u ook verzekeren dat er over 2012 nog regelmatig 
overleg plaatsvindt. Ik heb u laatst in de commissie al verteld dat de staatssecretaris uitspraken 
heeft gedaan als het gaat om de voornemens met betrekking tot de herverdeUng van het 
Provinciefonds. Ik ben ook bUj met degenen die hebben aangegeven dat ze vanuit hun eigen 
positie en vanuit hun eigen partij, in Den Haag of elders, hun inspanningen zullen doen. Ik v/il er 
op wijzen, ik heb dat al eerder gezegd, dat de besluitvorming in Den Haag plaatsvindt en niet 
hier. Dat u daar dus ook een rol in kunt spelen als het gaat om het positief beïnvloeden van uw 
collega partijleden die er in Den Haag over gaan. Het is keihard noodzakelijk. Ook andere 
provincies die hun positie willen verdedigen, dat is dan een riante positie, doen dat. Als wij het 
niet doen zullen wij later zeker teleurgesteld zijn over de uitkomsten. Uitspraken als: geen 
euro's, geen Schaalsprong, zijn ons niet onbekend. Zij worden door ons al regelmatig gebezigd. 
De financiële positie van onze provincie is, als je het vergelijkt met anderen, nog niet de 
slechtste. Waarmee ik niet wil zeggen dat wij de crisis achter de rug hebben. Ik denk dat de 
heer Van Ravenzwaaij bedoelde dat ik gezegd zou hebben dat de crisis achter de rug was. Hij 
noemde geen namen en zei niet welke gedeputeerde het was maar ik heb het mij aangetrokken. 
Ik heb in de commissie gezegd dat we niet al te somber moeten zijn omdat wij nog maar een 
jaar geleden voorspelden dat dit de ernstigste economische crisis zou zijn sinds de dertiger 
jaren. Dat is meegevallen, heb ik gezegd. Ik denk dat u dat met mij eens bent. Ik heb zeker niet 
gezegd dat wij de crisis hebben gehad en dat de landencrisis voor mij als een verrassing komt. 
Ik denk dat wi j , wat dat betreft, zeker nog niet aan het eind zijn maar de voorspelUngen die er 
waren over werkloosheid en teruggang in economische groei, zijn voorlopig meegevallen. Dat is 
wat ik heb willen zeggen. Er is door de WD iets gezegd over het risicomanagement en er is een 
motie ingediend met ondersteuning van de PvdA en het CDA. Voorzitter, het is duideUjk dat net 
als in het bedrijfsleven, de overheid risico's heeft in haar beleid en haar ondernemen. Sterker 
nog, risico analyseren brengt met zich mee dat de doelsteUingen tijdig kunnen worden 
bijgesteld of heroverwogen. Dat doen wij ook. Wij kunnen dan nieuwe oplossingen bedenken en 
op een andere manier proberen de doelen te bereiken die wij v/illen bereiken. 
Risicomanagement is in ontwikkeUng. Niet alleen hier maar overal. Wij, het dagelijks bestuur, 
maar ook directie en management, hebben daar behoefte aan. Ik kan u dat verzekeren. Wat dat 
betreft beschouwen wij de motie als een ondersteuning van ons beleid. Voor de korte termijn is 
er een shortUst: Strategische risico's. Die inventarisatie is op dit moment een goed instrument 
om te werken aan risicomanagement. We zijn zeker nog niet aan het eind daarvan. Verder 
ontwikkelen en denken hoe te werken met risico's, volgt dit jaar en in 2011. Voor de zomer zal 
er nog een implementatietraject wordt voorgelegd aan de directie. Dit hangt mede samen met 
de verbetertrajecten in de planning en Controlcyclus waar u ook mee bekend bent. Zeker als je 
deelneemt aan de Statenwerkgroep. Daarbij komt een gemeenschappelijk denkkader, een 
instrumentarium, gedrag en omgang met risico's, uitgebreider aan de orde. Voorzitter, ook 
opmerkingen over herprioritering en doelmatigheid. Ook wij zijn ons ervan bewust dat wij ons 
moeten voorbereiden op de toekomst en daarom is een traject ingezet om te kijken welke 
uitgaven wij kunnen beïnvloeden en hoe je over een andere prioritering zou kunnen besluiten. 
Wij willen u daarin ook faciliteren. Wij hebben als doelsteUing om dat samen met de 
voorbereiding van een onderzoeksvoorstel voor verbetering van de doelmatigheid te doen. De 
uitkomsten daarvan willen we op een zodanig moment bespreken dat ze meegenomen kunnen 
worden bij de onderhandelingen over de nieuwe bestuursperiode. Ik ben het helemaal eens met 
de opmerkingen die gemaakt zijn over de begrotingswijzigingen. We hebben in het coUege daar 
ook al over gesproken. We zullen met voorstellen bij u komen om dat proces aanzienUjk te 
verbeteren en ook te stroomUjnen/te versimpelen. Voorzitter, ik kom op mijn portefeuille 
verkeer en vervoer. De opmerkingen over vUegveld Lelystad zijn divers. U bent het daar niet 
met elkaar over eens. Ik constateer wel een meerderheid. Die vindt dat wij door moeten gaan 
met de luchthaven. Ik zou dat ook graag willen bepleiten. GroenLinks wil de middelen in de 
ijskast zetten. Dat is overigens niet C02 neutraal, denk ik. Als wij dat zouden doen, dan zouden 
wij het gevaar lopen om de boot te missen. Ik zou willen informeren dat bijvoorbeeld de 
noordelijke provincies die vUegveld Eelde in bezit hebben, daar jaarlijks € 1.000.000 bijleggen 
om de exploitatie gaande te houden. Gelukkig is vUegveld Lelystad niet van ons, zeg je dan. 
Anderen zeggen: helaas is vUegveld Lelystad niet van ons. Maar dan zouden wij wel die last 
hebben, want ook Schiphol heeft ons wel eens geïnformeerd dat zij er € 500.000 per jaar 
bijleggen. Dus naast de kosten die wij nu al moeten maken om het vUegveld te promoten en in 
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de race te houden, zou je die kosten er dan nog bij krijgen. Ik denk dat v/ij met vUegveld 
Lelystad een troef in handen hebben. Dat bewijzen ook de gesprekken met Schiphol, KLM en het 
ministerie. Ik zou er, met de meerderheid van de Staten, voor willen pleiten om dat proces en 
dat traject voort te zetten. Voorzitter, er zijn nogal wat opmerkingen gemaakt over de 
infrastructuur. Op allerlei manieren. Allereerst heeft het CDA gezegd: hoe zit het nou met het 
tracébesluit van de A6? In het ontwerp tracébesluit voor de A6 is het Weerwater verdiept tot 
maaiveld. Het lag eerst hoger. Het is op maaiveld gekomen conform de wens van de provincie 
en de gemeente Almere. Daarnaast heeft de VSBA (verkenning stedeUjke bereikbaarheid 
Almere) duideUjk gemaakt dat er ook nieuwe dwarsverbindingen nodig zijn. Wij koersen erop 
dat dit geUjk wordt doorgevoerd. Planologisch is het in ieder geval geregeld. Bij de A6, en dan 
kom ik zo op OV-SAAL, zijn kostenoverschrijdingen. Bij OV-SAAL vooral door geluidsschermen 
die gebouwd moeten worden rondom de verdubbeling van het spoor. Dat zijn aanzienUjke 
kostenoverschrijdingen. Dat geeft heftige discussies. Wij proberen, en ik heb daar nog een 
afspraak over met minister EurUngs, dat allemaal nog te regelen voordat minister Eurlings weg 
is. Hij is van goede wil. Dat kan ik u verzekeren. Hij heeft natuurUjk ook beperkte 
handelingsbevoegdheid in dit demissionaire Kabinet en bovendien weinig geld. Dat brengt mij 
op de opmerking van de PvdA die zich afvraagt of temporiseren van de investering in 
infrastructuur niet beter zou zijn voor de Flevolandse samenleving. Voorzitter, ik heb uit de 
overlevering begrepen, dat in deze Staten regelmatig is gezegd dat wij te weinig geld 
beschikbaar hebben voor de wettelijk verpUchte taken. Dat wij er een minimale invulUng aan 
geven. Ik hoor, ook van de PvdA, dat de N23 een belangrijke investering is voor de ontv/ikkeUng 
van noordelijk en oosteUjk Flevoland. Ik hoor, van anderen, over een verdubbeling van de 
Gooiseweg. Met rijksbijdrage zegt het CDA. Ik heb al gezegd: de minister heeft niet zoveel geld. 
Ik hoor dat v/ij de IJmeerverbinding moeten stimuleren. Met, zoals het CDA zegt, financiële en 
bestuurUjke bijdragen. Ik hoor alleen maar extra geld in plaats van minder geld. Dat kan ik niet 
met elkaar in verbinding brengen. Wij zitten met een A27 waarvoor het Rijk niet voldoende geld 
heeft om die te verbreden. Voortdurend wordt er, van de zijde van het Rijk, gevraagd om extra 
middelen. Ook vanuit de provincie. Ik geef u een voorbeeld. De Ramspolbrug. Het CDA vraagt 
hoe dat zit. Ik werd gisteren bUj verrast met een persbericht van minister Eurlings. Hij wil dat 
voor de verkiezingen natuurUjk ook nog even regelen. In het bericht stond dat hij geld 
beschikbaar stelt voor een zodanige aanpassing van de Ramspolbrug, dat de scheepswerf in 
staat is om met hogere schepen door de brug te varen. Kort geleden is aan de provincie 
Flevoland gevraagd - omdat de provincie Overijssel daarover onderhandeld heeft (de werf is 
gevestigd in Vollenhove) - of v^j er een bijdrage aan wilde leveren. Ik heb toen, na ruggespraak 
met het coUege, toegezegd dat ik u een voorstel zal doen om € 100.000 extra uit te geven voor 
die brug. Kennelijk is dat proces toen zo snel gegaan. U hebt dat voorstel nog niet. Ik wist ook 
nog niet dat het definitief zou zijn. Minister EurUngs heeft het nu al wereldkundig gemaakt. U 
kunt daarover dus binnenkort een voorstel verwachten dat wij daar ook een bijdrage aan 
leveren. Ik ben bUj met het besluit. Ik hoop dat u dat ook bent en dat u die € 100.000 ter 
beschikking wilt stellen. Ik ben in onderhandeUng met collega Greiner om te kijken hoe wij dat 
gaan betalen. Er is overigens nog het nodige te doen rondom de A50/N50. Het stuk tussen 
Ramspol en Ens gaat € 16.000.000 extra kosten. Het Rijk heeft ons, aanvankeUjk, gevraagd daar 
€ 5.400.000 aan bij te dragen. Daarop heb ik gezegd dat ik daar binnen de budgetten van de 
provincie Flevoland geen ruimte voor zie. In het MIRT overleg met Overijssel is toen een nieuw 
voorstel van de minister gekomen nameUjk om het € 4.000.000 te laten zijn. Dat voorstel heeft 
mij niet bereikt. Ik heb er ook geen ja op gezegd. Overigens geldt daarvoor bijna hetzelfde als 
voor de € 5.400.000 namelijk dat we het ook niet hebben. Het zou wel betekenen dat 
verbreding ten zuiden van de Ramspolbrug, langer op zich laat wachten om dat waarschijnUjk 
het geld dat daarvoor beschikbaar was gesteld dan wordt gebruikt voor een stuk Ramspol zodat 
dan de vertraging op zal treden in het zuidelijk deel. Dat als antwoord op de vragen van het 
CDA. Voorzitter, dan heb ik tenslotte nog een vraag gekregen voor mijn portefeuille kunst en 
cultuur. Het ging over het zevende landschapskunstwerk. Een vraag van de WD. We hebben 
deze week kennisgemaakt met de nieuwe colleges van B en W in onze provincie. Tenminste 
zover ze gevormd waren op dat moment. We hebben daar ook gesproken met het coUege van de 
Noordoostpolder. Men heeft ons verzekerd, anders zijn er hier nog wel anderen die dat kunnen 
aangeven, dat er een voorstel zal komen. Wij bUjven daarop koersen. Dank u wel, voorzitter." 
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De voorzitter: "Dank u wel. Dat was de reactie vanuit GS. Er zijn vanmiddag een 11 tal moties 
ter wereld gebracht. Ik begreep van de heer Bos dat er één is waarop hij nog had willen 
reageren. Dat heeft hij niet gedaan. Dat kan hij dus alsnog doen. Ga uw gang." 

Gedeputeerde Bos: "Ja, excuus voorzitter dat ik het in eerste instantie niet heb gedaan. Er is 
een motie ingediend door de WD, de SP en de PvdA over een SchoUerenpagina. Ik zou u even in 
overweging willen geven dat er bij: voorts overwegende dat, bij de tweede bulUt iets staat dat 
feiteUjk onjuist is. Er is nameUjk een pakket met folders, flyers en informatiemateriaal voor 
schoUerenprojecten, scripties en onderzoeken voor iedere scholier in Flevoland, beschikbaar. Er 
wordt ook veelvuldig gebruik van gemaakt en naar gevraagd. Het is er gewoon. Er is tevens ook 
een lespakket voor verschillende leeftijdscategorieën en gedifferentieerd naar 
onderwijsvormen. Elk collegelid, zoals het hier een tafel zit, maakt er, met enige regelmaat, 
gebruik van. Wij verzorgen nameUjk gastlessen op allerlei scholen in Flevoland. Als u dat in 
beschouv>nng wilt nemen - misschien moet dat bij de bulUt nog veranderd worden - zou ik u 
verder willen zeggen dat wi j , aan de verzoeken die in de motie staan aan het college, wel 
uitvoering kunnen geven." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zoals ik al zei: er zijn 11 moties ter wereld gebracht. We zijn nog 
zwanger van één motie. Het CDA heeft ons aangekondigd dat de geboorte plaatsvindt in de 
tweede termijn. Ik stel voor dat v/ij schorsen tot 16.45 uur. Zodat fractieberaad kan 
plaatsvinden. Ik verzoek de leden van GS in de collegekamer bij elkaar te komen zodat wij ook 
onze opvatting over de moties nog even door kunnen spreken voor zover dat nog nodig is. Dan 
kunnen wij om 16.45 uur de vergadering voortzetten. Gaat u daarmee akkoord? Iedereen stemt 
daarmee in. Dan zie u graag terug om 16.45 uur." 

Schorsing. 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. Het betekent dat we beginnen aan de tweede 
termijn. Nog even ter toeUchting want ik kreeg nog even wat vragen tijdens de schorsing. We 
houden de procedure vrij eenvoudig in die zin dat ik in de tweede termijn gewoon de vrije 
vraag aan de fracties of aan de Statenleden stel: v/ie wenst enig onderwerp in debat te 
brengen? Hij/zij krijgt dan het spreekgestoelte en het is dan vrij aan de andere Statenleden om 
via de interruptiemicrofoons, dat debat wel of niet aan te gaan. Als we die ronde gehad 
hebben, zal Gedeputeerde Staten haar mening nog kenbaar maken met betrekking tot haar 
standpunt over de verschillende moties, voor zover ze op dat moment nog voorUggen - ik weet 
natuurUjk niet of moties nog veranderd of ingetrokken worden. We weten dat het CDA nog met 
een motie komt maar zij melden zich vanzelf wel in die ronde. Ik kreeg een signaal van de PvdA 
fractie dat zij na de tweede termijn graag nog een schorsing willen om nog even in de fractie te 
kunnen overleggen wat het uiteindeUjke stemgedrag zal zijn met betrekking tot de moties. Daar 
zullen v/ij naar toewerken. Ik zie de heer Van Wieren al hengelen want hij v^l wat zeggen." 

De heer Van Wieren: "Ja, voorzitter. Gedeputeerde Bos had het over een bevalling. Een 
bevalUng is altijd zwaar werk." 

De voorzitter: "Dat waren mijn woorden." 

De heer Van Wieren: "Het lag ook aan de PvdA dat het even iets langer duurde. Ik kan u 
meedelen dat het een leidraad geworden is. De motie wordt zo ingediend." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan merken v/ij dat vanzelf. Dan kijk ik nu de kring rond. Wie wenst 
in de tweede termijn het woord voeren? De heer Bosma. Ga uw gang. Graag van achter het 
spreekgestoelte" 

Tweede termijn. 

De heer Bosma: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Voordat ik even een kleine toeUchting geef 
op een tweetal moties kan ik het niet laten om positief te reageren op de voortvarendheid van 
het coUege om met de andere provincies en Rijkswaterstaat nog even om tafel te gaan zitten en 
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de infrastructuur op te lossen. Ik wil daar dus verdere steun aan geven. Ik wil nog twee 
toelichtingen geven op de moties. Eerst op motie 2. Er kwam vanuit het coUege een reactie op. 
Het coUege gaf aan dat er toch meer informatie is dan wij hadden verwacht. WaarschijnUjk is in 
de communicatie met de griffie niet helemaal duidelijk geweest wat wij nu verwachten. In 
ieder geval v/illen v/ij in de tweede aUnea van motie 2 bij de tweede buUit, de eerste zin, 
verwijderen. Dat is een feiteUjke onjuistheid. Voor de rest bUjft de boodschap van de motie 
hetzelfde. Er wordt gezegd: voorlezen." 

De voorzitter: "Ik zal het even herhalen dan kunnen v/ij gelijk kijken of we elkaar begrijpen. Het 
gaat om het blokje: voorts overwegende dat. Het tweede blokje in de motie. Daarin wordt de 
tweede bulUt geschrapt. 
De zin begint met de Statengriffier en eindigt met pubUek en poUtiek. Die zin wordt nu door de 
WD fractie geschrapt in de motie. Voor het overige bUjft de motie in stand." 

De heer Bosma: "Correct. Dank u. Ten aanzien van de derde motie: standpuntbepaUng 
jeugdzorg. Die trekken wij in met als argumentatie dat wij denken dat een rondetafelgesprek of 
een hoorzitting, die georganiseerd zal worden in de commissie Samenleving, eventueel 
gecombineerd met de commissie Bestuur, een beter instrument is voor het doel dat v/ij hebben. 
Bij nader inzien denken wij dat het zo beter is. Dank u." 

De voorzitter: "Hartelijk dank. Andere Statenleden? De heer Steendijk. Ga uw gang." 

De heer Steendük: "Dank u voorzitter. De WD fractie heeft er behoefte aan om even te 
reageren op de motie van GroenLinks. Motie 5. Die motie gaat over duurzame energie. 
Weliswaar niet in de motie vermeld maar wel uitgesproken door GroenLinks in de Algemene 
Beschouwingen, was een zinsnede dat ook de WD aan het nationale plan 'Nederland krijgt 
nieuwe energie', zou hebben meegeschreven. Dat is in die zin juist dat er een WD lid, op 
persoonlijke titel, aan heeft meegeschreven. De WD als zodanig heeft er verder geen akkoord 
aan gegeven. Dat v/ilde ik toch even meedelen. Verder kunnen wij wat de inhoud van motie 
betreft, de uitspraken zoals die door het college gedaan zijn in een eerste reactie, 
onderschrijven. Wij willen er eigenUjk nog bij opmerken dat uw doelsteUing om voor 2050 alle 
energie in Flevoland uit hernieuwbare bronnen te halen, inclusief transport, een heel 
ambitieuze doelsteUing is." 

De heer Tadema: "Dank u wel, voorzitter. ToevaUig ben ik bij de totstandkoming van 'Nederland 
krijgt nieuwe energie' betrokken. De WD commissie MiUeu en Duurzaamheid, net als alle 
andere partijcommissies, staan achter dit rapport. Dat daarna van WD zijde van bovenaf is 
opgelegd dat zij zich moeten terugtrekken, is de verantwoording van de WD. Maar de 
commissie zelf, dat is meer dan één lid, staat achter het plan." 

De heer Steendük: "Mijn informatie is dat die commissie het rapport niet heeft ondertekend." 

De heer Tadema: "ToevaUig heb ik hier het eerste exemplaar. Daar staat die commissie gewoon 
nog op." 

De heer Steendük: "Die staat er op maar heeft hij het ook ondertekend? Naar mijn informatie 
niet." 

De heer Tadema: "Geen enkele commissie heeft ondertekend. Ik heb echter genoeg mails voor u 
om te bevestigen dat de commissie het ermee eens is." 

De heer Steendük: "Ik beschik over andere informatie en er is geen handtekening onder gezet." 

De voorzitter: "Misschien kunt u die informatie uitwisselen. Dan is het opgelost." 

. ^ Mevrouw Roda: "Ja, de heer Steendijk zegt dat hij zich kan vinden in de reactie van het college. 
y ) ) Ik moet u eerUjk zeggen dat ik zwaar teleurgesteld was door de reactie van het college. Ik krijg 

langzamerhand het gevoel dat het college zich wel heel erg bijziend gedraagt. Keer op keer 
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klopt men zichzelf op de borst omdat wij zo geweldig zijn in die 50 %. 60 %. Maar elke keer 
weer wordt de mobiliteit daarbij als een soort büzin/achteraf gedachte, pas genoemd. Deze 
initiatieven hebben het juist over alle energie inclusief die mobiliteit. Daarom vinden vnj het zo 
belangrijk om hier in Flevoland ook eens even die andere helft van de energie daarbij te gaan 
betrekken. Ik v/il ook nog even memoreren dat we hier in de Staten al eerder hebben 
vastgesteld dat het college die aangenomen motie over de doelsteUingen die wij hadden 
vastgesteld, die wij eigenUjk in 2011 zouden v/illen halen, eigenUjk terzijde heeft gelegd. Die 
twee zaken wil ik hier zeker niet ongenoemd laten. Dan denk ik dat, alles bij elkaar genomen, 
een doelstelling te halen in 2050, toch zeker moet gaan lukken. Maar daar moeten wij wel wat 
voor doen. We moeten niet gaan zitten wachten tot het misschien ooit eens een keer uit de 
blauwe lucht zou komen vallen dat die doelsteUing gereaUseerd wordt." 

De heer Steendük: "Daar wil ik graag even op reageren. Voorzitter, dat betoog heb ik al eerder 
gehoord. U hebt dat voldoende duidelijk gemaakt in uw Algemene Beschouv/ing. Ik wil op twee 
dingen ingaan. Enerzijds de doelsteUing die in het HoofdUjnenakkoord staat. Die staat nog 
steeds op 2013, 60 %. Er is weUswaar een poging ondernomen middels een motie om dat naar 
2011 te brengen. Die motie heeft het niet gehaald." 

Mevrouw Roda: "Die motie heeft het wel gehaald maar het coUege heeft toen gezegd: v/ij willen 
in de mid-term daar op terugkomen en kijken of het haalbaar is." 

De heer Steendük: "Goed. Dat mag uw punt zijn. Ik wil graag teruggaan naar de 60 % duurzame 
energie, exclusief transport. U duidt op de mobiUteit. Ik heb er navraag naar gedaan. Ik v/il het 
voor u ook wel vertalen naar inclusief mobiUteit. De informatie die ik erover gekregen heb, 
houd in dat je dan de 56 %, die we eind 2009 hadden binnen Flevoland en waarmee we een 
uiterst goed figuur hebben geslagen, dan moet halveren naar 28 % duurzame energie inclusief 
transport. Als je dat afzet, in diezelfde tüdsperiode (eind 2009), tegen het landeUjk gemiddelde 
dan zit men daar op 4%. Daar zit ook de pijn voor de WD fractie. Als je dit door gaat vertalen. 
De landeUjke normering die u één op één overneemt van het landeUjk rapport 'Nederland krijgt 
nieuwe energie' en dan één op één doorvertaald naar 'Flevoland krijgt nieuwe energie'. Dan is 
onze nul meting - de basis waarop je begint- al zoveel hoger dan in de rest van Nederland, dat 
het onhaalbaar is om het verder op deze manier in te vullen. U zult het moeten vertalen naar 
Flevolandse resultaten die tot nu toe bereikt zijn." 

De heer Riisdorp: "Maar mijnheer Steendijk bent u dan wel geïnteresseerd om de discussie om 
te draaien? Want de discussie die door GroenLinks is gestart is alleen maar met getallen. Bent u 
wel geïnteresseerd om te Wjken of we die duurzaamheidambitie wel kunnen gaan reaUseren. 
Tot nu toe heeft de WD er altijd positief tegenaan gekeken. Wilt u de discussie voeren aan de 
hand van inhoudeUjke voorbeelden en daar ook de besluitvorming over hebben? Bent u daar wel 
in geïnteresseerd?" 

De heer Steendük: "Voorzitter, dat lijkt mij evident. De WD is collegepartij. Wij onderschrijven 
de doelsteUing zoals die in het HoofdUjnenakkoord staat. We zijn ontzettend goed op de goede 
weg." 

3) 
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De heer Riisdorp: "Mag ik dan misschien aan mevrouw Roda vragen of zij zo meteen bereid is om 
achter het spreekgestoelte plaats te nemen. Gezien het feit dat de afspraak is dat wij moeten 
debatteren met degenen die achter de katheder staat. Ik ben nameUjk nieuwsgierig om hier 
met elkaar uit te zoeken of mevrouw Roda dat ook wil." 

De heer Steendijk: "Daar heb ik helemaal geen bezwaar tegen natuurUjk." 

De voorzitter: "De voorzitter ook niet. Maar laten wü wachten tot het zover is." 

De heer Tadema: "Dank u wel, voorzitter. Waarom is daarWj het transport gerekend? Dat komt 
uit het volgende voort: de fossiele brandstof raakt op. Wij moeten wat met elkaar. Vandaar 
ook, denk ik, het verzoek om te kijken naar 2050 om in ieder geval de boel voor te wezen. Om 
het moment dat de fossiele brandstof op is of niet meer betaalbaar is, voor te zijn. Kijkt u maar 
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naar de twee grafieken. Het rapport is gebaseerd op feiten. Nergens anders op. Er zit slechts 10 
% poUtiek op." 

De heer Steendijk: "Uw motivatie is mij volkomen duideUjk. Ik begrijp ook wel dat de fossiele 
energie opraakt. Mijn punt is dat dit één op één vertaald is vanuit de landeUjke doelsteUing. 
Ook gerekend naar wat er op dit moment landeUjk, gemiddeld, aan de hand is. Dit is afgezet op 
Flevoland waar wij vele malen verder zün. Dat vergeet mevrouw Roda in haar motivatie mee te 
nemen. Dat is mün punt. Ik ontkracht uw stelUng niet. Ik begrijp best wat uw poUtieke 
StelUngname daarin is. Daar hebt u alle recht op." 

De voorzitter: "Is daarmee uw inbreng ook afgerond, mijnheer Steendijk? Het is misschien beter 
dat mevrouw Roda zelf achter de katheder gaat staan. Men heeft behoefte om met u in debat 
te gaan. Dan is de katheder misschien een betere plek. Maar ik weet niet of de heer Steendijk 
klaar was." 

De heer Steendük: "Mocht ik het nog niet zijn, voorzitter, dan hangt het van de inbreng van 
mevrouw Roda af en zal ik dat volgen van achter de interruptiemicrofoon." 

De voorzitter: "Dan stel ik voor om te v/isselen met mevrouw Roda." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Om te beginnen zou ik erop v/illen wüzen dat wij het in 
het voorstel niet alleen hebben over de hernieuwbare energie maar ook over energiebesparing. 
Op dat vlak is er, ook hier in Flevoland, nog een hele grote slag te slaan. De ambitie van 60 % 
energieverbruik, exclusief transport in 2013, is vastgelegd in het uitvoeringsprogramma 
KUmaatbeleid en in het HoofdUjnenakkoord. Als je dan kijkt wat wij jaarUjks, als Flevoland, aan 
C02 uitstoot produceren, dan is dat 680 kt. In 2013 zal dat 900 kt zijn. Wacht, ik zit even 
verkeerd, Nee, ik ga even niet met al die cijfers goochelen want daar vroeg u niet naar. Waar 
het om gaat is, dat v/ij een besparing kunnen reaUseren in onze C02 uitstoot maar dat we 
daarvoor meer moeten doen dan alleen maar deze hernieuwbare energie (v/indenergie) 
gebruiken. Dat we ook andere energiebronnen moeten gaan aanboren. Nu is het zo dat in 
Nederland ongeveer 20 % van de C02 uitstoot voor rekening komt van transport. In Flevoland is 
dat nog meer. Dat hebben v/ij ook gezien in het onderzoek dat recent gedaan is. De trend is 
eigenUjk dat het alleen maar meer wordt. We kunnen dus ook op dat vlak veel meer doen dan 
alleen maar de vWndmolens die voor elektriciteit zorgen. Die trenddoorbraak moeten wij zien te 
bereiken." 

De heer Riisdorp: "Mevrouw Roda, ik ben zeer geïnteresseerd om met u de discussie te voeren. 
We hebben hier in de Staten gezegd: natuurUjk is het belangrijk om een duurzame provincie te 
zijn. We hebben dit debat eigenUjk al een keer eerder gehad. Toen ging het ook over het jaar 
2011 en 2013 en over 50 of 60 %. Toen hebben v/ij ook met elkaar gezegd: wat helpt het nou het 
elke keer te hebben over getallen. Zou het niet veel beter zijn om met elkaar te beseffen waar 
we het dan over hebben. NatuurUjk, v/ie v/il er 100 %, 200 %, 300 %? Allemaal v/illen v/ij 
oneindig duurzaam zün. NatuurUjk v/illen wij leverancier zijn. Tenzij het ons wat kost. De 
poUtieke vraag is: wat kost het ons nu dan? Mevrouw Roda, de ambities die u aangeeft. Wat kost 
het ons nou als provinciaal beleid/als inspanning. Kunt u ons overtuigen dat wij op de getallen 
moeten letten en als u dat niet kunt dan zou ik het interessanter vinden om te kijken: hoe 
zouden we inhoudeUjk met elkaar de route kunnen uitstippelen om Flevoland duurzamer te 
krijgen." 

Mevrouw Roda: "Ik vind het eigenUjk veel interessanter om te kijken naar wat het ons oplevert." 

De heer Riisdorp: "Dat heeft u al gezegd." 

Mevrouw Roda: "Kosten en opbrengst zijn altijd twee zaken die met elkaar samenhangen. Je 
kunt natuurUjk kijken wat voor investeringen er nodig zijn, maar ik vind het veel interessanter 
om te kijken: wat levert het ons op aan schone lucht, een duurzamere wereld, 
werkgelegenheid, innovatie en dat soort zaken. Dat vind ik een veel interessantere vraag." 
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De heer Rijsdorp: "Maar mevrouw Roda, dat deel heeft u al uitgelegd. Waarom u het wilde 
doen. Dat was het punt ook helemaal niet. Wij willen er 500.000 meer banen erbij. Dan zeggen 
wü allemaal met elkaar: hoezo? Dat v/illen we toch helemaal niet. Waarom willen we dat niet? 
Wij beseffen, als we zoiets zeggen, dat daar een hele inspanning bü hoort en dat we dan een 
heleboel dingen moeten doen. Datzelfde geldt voor dit soort percentages. De poUtieke vraag is: 
wat vind GroenLinks dat de provincie nu moet gaan doen om dit soort percentages te halen en 
waarom is dat een reële ambitie." 

Mevrouw Roda: "Ik heb in mijn eerste termijn al gezegd dat er een hele grote kans Ugt als het 
gaat om de gebouwde omgeving. Dan gaat het om: nog nieuw te bouwen. Alle mogeUjkheden 
zün er om dat voor een normale prijs, energie neutraal of zelfs energie leverend, te doen. Ik 
denk dat we er gewoon voor moeten gaan om dat vast te stellen. Vervolgens kun je zeggen: we 
gaan ook besparen in de bestaande bouw. We zien bijvoorbeeld dat woningbouwverenigingen 
daar mee bezig zijn. Dat kun je stimuleren. Dat kun je ondersteunen. De bouwsector staat 
klaar. Laten we Wjken hoe we dat op een goede manier kunnen ondersteunen. Daarnaast zijn er 
allerlei bedrijven die zich richten op innovatie op het gebied van energie. Geef die hier de 
ruimte in Flevoland." 
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De heer Riisdorp: "Voorzitter, de voorbeelden die mevrouw Roda noemt zün volgens mü precies 
de voorbeelden die wij met elkaar al een aantal keer hebben uitgev/isseld. Dat moeten we 
doen. We vinden dat we dat moeten doen. Daar zijn we al druk mee bezig. KenneUjk gaat het 
niet hard genoeg. Want u zegt: nee, er moeten percentages bij. Dus bovenop dit pakket. Dit 
was het basispakket. Dan zitten we nog lang niet bü die getallen. Mag ik misschien een andere 
vraag stellen. De PvdA gaat niet mee met uw getallen. De PvdA is een groot voorstander van 
duurzaamheid maar is volstrekt tegenstander van deze manier van aansturen van het college. 
Bent u bereid om, met de voorbeelden die u noemt, maar dan aangescherpt en met zichtbaar 
wat het ons aan inspanning kost, dat traject met elkaar uit te lopen. Als we dan met elkaar 
zien: hé daar zit een kans in, om dan met dat soort moties te komen en misschien deze motie 
terug te trekken." 

Mevrouw Roda: "Ik ben niet zo ver dat ik nu zeg: ik wil deze motie terugtrekken. Het Ujkt mij 
echter zeker zinnig om met elkaar van gedachten te v/isselen over: wat zijn nu precies de 
concrete mogehjkheden om dit doel te bereiken. Ongetwijfeld staan daar in het rapport ook 
allerlei suggesties voor. Laten v/ij daarmee ons voordeel doen. Laten we kijken: wat doen we al 
en wat kunnen wü nog beter doen. We hebben een voorstel op de plank Uggen voor een eigen 
energiemaatschappü- Er worden wel stappen in gezet. We krijgen er binnenkort meer 
informatie over. Ik sta eigenUjk te popelen om daar nu echt wat van te gaan maken." 

De heer Steendijk: "Voorzitter, ik hoor net van mevrouw Roda dat ze de motie intrekt." 

Mevrouw Roda: "Nee, ik heb gezegd dat ik nog niet zover was." 

De heer Steendijk: "O, ik had begrepen dat u hem in zou trekken. In dat geval kan ik alleen 
maar beamen wat de heer Rijsdorp zei. De cijfers, als zodanig, zün ambitieus gesteld. Ze zijn 
één op één overgenomen van de Nederlandse doelstelling. Ze zijn op Flevoland niet van 
toepassing. Ik zou willen afsluiten door te zeggen: ze zijn onrealistisch, onhaalbaar en daardoor 
ook onuitvoerbaar. Ik verzoek u echt om met een betere motie te komen. De WD gaat hier niet 
in mee." 

De heer Tadema: "Dank u wel, voorzitter. Wij zijn het eigenUjk eens met de heer Rijsdorp van 
de PvdA. UiteindeUjk willen we met elkaar dat we met het rapport 'Nederland krijgt nieuwe 
energie', wat landeUjk is gepubUceerd, aan de gang gaan. Dat we dat gezamenUjk doen. Net 
zoals het een gezamenUjk initiatief is geweest van de verschillende partijen. Dat we het ook als 
Staten zijnde hier in Flevoland, gezamenUjk gaan oppakken en dan kijken wat er mogelijk is. 
Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook berekenen wat het transport daarin doet. We kunnen dan met 
een gezamenUjke doelstelling komen. De meesten hoor ik hier om mij heen zeggen: 
duurzaamheid Ugt ons na aan het hart. De tweede bulUt die u bij het verzoek heeft staan, komt 
een beetje uit de lucht waaien. UiteindeUjk denk ik dat v/ij er veel beter aan doen om hier een 
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goede werkconferentie over te houden. Over de vraag: wat kunnen we ermee en waar moeten 
wij naartoe? Daar staat onze fractie meer voor." 

Mevrouw Roda: "Ik vind het een goed voorstel om onze expertise op dit vlak nog beter te 
maken. Prima. Ook om de standpunten met elkaar te delen. In zoverre ga ik met u mee. Op het 
wel of niet handhaven van de motie, kom ik later terug." 

De heer Bouma: "Voorzitter, ik zou mevrouw Roda willen vragen om de motie in te trekken. Met 
de motivatie die de PvdA fractie heeft aangegeven. Om de discussie in de commissie aan te 
gaan. Ook op basis van ons voornemen om een duurzaam energiebedrijf op te richten. Die 
discussie hoort in de commissie thuis. Uiteraard zijn wij het er met zijn aUen over eens dat wij 
een warm hart hebben voor duurzaamheid en daaraan moeten werken. Maar op Flevolandse 
schaal en de discussie terug in de gezamenUjkheid van de commissie." 

Mevrouw Roda: "Ik heb niet veel toe te voegen aan wat ik net al gezegd heb. De heer Bouma zij 
eigenUjk hetzelfde als de heer Tadema." 

De voorzitter: "Heeft u nog andere onderwerpen die u aan had willen kaarten? Of zegt u: het is 
voldoende." 

Mevrouw Roda: "Nou, ik wil nog iets zeggen over onze motie om de intensieve veehouderij voor 
te leggen aan het Flevopannel." 

De voorzitter: "Het gaat om motie 7." 

Mevrouw Roda: "In mijn eerste termün heb ik daar al het een en ander over gezegd. Het is een 
onderwerp dat de gemoederen nogal bezighoudt. Wü hebben het instrument Flevopannel. Het 
Ujkt ons een heel goed onderwerp, juist omdat er veel verschillende belangen en veel 
verschiUende meningen zijn, om dit voor te leggen aan het Flevopannel. Ik zou daar dus een 
warm pleidooi voor willen houden. Ik hoor graag wat de rest van de Staten daarvan vinden." 

De heer Posthumus: "Voorzitter, los van de inhoud van het onderwerp. We hebben het 
Flevopannel in de commissie Bestuur aan de orde gehad. Volgens mü hebben wij daarbij 
procedureel afgesproken dat iedere fractie zelf de vrijheid heeft om onderwerpen aan te 
dragen. Volgens mij hoeft het dus niet per motie." 

De heer Kramer: "Voorzitter, wij hebben precies hetzelfde argument. Wij sluiten ons daarbü 
aan. Er is een procedure om een onderwerp in het Flevopannel te krijgen. Dat is niet via een 
motie want dan zouden wij straks 20 moties krijgen met allerlei leuke onderwerpen voor het 
Flevopannel. Daar is een motie niet voor bedoeld." 

De heer Geersing: "Mijnheer de voorzitter, ook de ChristenUnie zou zich daarbij aan willen 
sluiten. Wij staan nooit iets in de weg wat op wat voor manier dan ook naar voren wordt 
gebracht. Wat we nog wel willen aangeven is hoe GroenLinks de kwaUficatie neerzet ten 
aanzien van agrarische ondernemers die deze tak van ondernemen beoefenen. Wij denken niet 
dat wij te maken krijgen met Brabantse situaties. Zoals het er nu voorUgt: reparatie van het 
omgevingsplan, daarvan willen v/ij aangeven dat de verduurzaming hier ook bij gebaat is. Het is 
jammer dat, dat onvoldoende uit de verf is gekomen." 

Mevrouw Roda: "Ja, twee dingen. Om te beginnen de laatste opmerking. Ik denk dat het goed is 
dat wij met elkaar kijken wat een goede vraag is om voor te leggen aan het Flevopannel. Ik heb 
helemaal geen zin om er een soort hobby van GroenLinks van te maken, wat dit onderwerp 
betreft. Daarvoor is het te belangrijk. Aanvullend daarop zou ik tegen de heer Kramer willen 
zeggen: het is niet zomaar een leuk onderwerp. Het is iets wat best belangrijk is. Wat serieus 
behandeld moet worden." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zullen we dit onderwerp hiermee als afgerond beschouwen? 
Daarmee bent u ook klaar, begnjp ik. Het woord is aan de heer Simonse." 

y 
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De heer Simonse: "Voorzitter, ik wil in tweede termijn in de eerste plaats GS bedanken voor de 
instemmende woorden voor ons verhaal. Ik vind het fijn om meerdere partijen te horen spreken 
over een efficiencyslag. Dat benadrukt de noodzaak om ook naar jezelf te küken. Ook wat 
betreft het voorbeeld van de Houtribdijk. Het is de laatste maanden echt werkelijkheid 
geworden dat er binnen een halfuur twee auto's achter elkaar rijden en ongeveer hetzelfde 
bekijken. Dat seintje kreeg ik van Rijkswaterstaat. NatuurUjk, een overall efficiencyslag zou het 
allermooiste zijn en welUcht ook heel nuttig. Dan ter verduideUjking van onze motie. Dan gaan 
we even naar de concrete praktük. Het gaat over motie 8. De gedeputeerde heeft het gehad 
over de WABO. De eindtermijn van de WABO nadert. Ze zegt ook: gemeenten en provincie zijn 
het eigenUjk niet eens. Ze zegt ook: de landeUjke overheid wankelt. We hebben de laatste 
maanden ook vernomen dat er een poging wordt gedaan om de RUD breder te trekken naar Gooi 
en Vechtstreek om, wellicht op die manier, toch nog een robuuste organisatie te krijgen. Wü 
hebben ook in de commissies gezegd dat, dat onzes inziens een verkeerde gang van zaken is. 
Wij willen geen brede organisatie maar wij willen een slag in de diepte maken." 

De heer Van het Erve: "Voorzitter de heer Simonse heeft namens de SGP de efficiëntie maar ook 
de opeenstapeUng van mensen die op de bedrijven komen, toegelicht. Dit punt is hier, een paar 
jaar terug, uitvoerig aan de orde geweest. Er is ook een motie, met grote meerderheid, hier in 
de Staten over aangenomen. Ik heb geproefd en ook gekeken hoe er hier in de provincie mee 
om is gegaan. Mijns inziens zün ze er voortvarend mee aan de gang gegaan. Zeker ook met de 
gemeenten samen. Wat betreft de miUeucontroles wordt alles geprobeerd om niet meerdere 
mensen op de bedrijven te laten komen. Daarom vind ik deze motie overbodig." 

De heer Bosma: "Voorzitter, v/ij zien ook enige doublering met andere initiatieven. Op zich 
v/illen wij uw motie wel steunen. Wij vragen er echter wel aandacht voor om geen dubbel werk 
te doen met betrekking tot wat er al is. Ook vanuit de Rijksoverheid is men gekomen tot een 
inspectieloket. In het verleden is in de Tweede Kamer al de motie Abtroot aangenomen over 
samenwerkende Rüksinspectie of het komen tot één Rüksinspectie. Ik kan u vertellen dat alle 
Rijksinspecties tegenwoordig aan het voorsorteren zijn om te centreren in Utrecht. Kortom, als 
uw motie behelst het niet dubbel uitvoeren van werk, dan willen wij uw motie steunen." 

De heer Simonse: "Voorzitter, mijnheer Bosma. Zo is ook onze motie bedoeld. Niet om in het 
spoor van de RUD te treden. Dat spoor zien wij een hele lange weg gaan. Wü zien het 
vertragen. Wij zeggen: pak nu concreet het doel bij de kop en zorg voor een onderzoek of er 
werkeUjk wat mogeUjk is. De heer Van het Erve zou beter moeten weten. Heden ten dage, anno 
2010, is het nog steeds de praktijk dat al die organisaties achter elkaar de bedrijven bezoeken. 
Dat onderzoek wil ik hiermee aan de kaak stellen. Tevens wil ik er ook bij zeggen dat het naar 
de burgers toe ontzettend goed is om te laten zien: kijk, de overheid kijkt wel degelijk naar 
zichzelf en kan af en toe een slag maken." 

De heer Bosma: "Ik hoop dat u er begrip voor heeft dat alle trajecten die reeds ingezet zijn niet 
van vandaag op morgen te realiseren zijn. Het is een grote opgave. Dus küken of er nog iets kan 
gebeuren in Flevoland is prima. Maar er is al veel ingezet. Als dat maar op uw netvUes bhjft 
hangen." 

De heer Van het Erve: "Voorzitter, het gaat er natuurlijk om waar de provincie de bevoegdheid 
heeft. Als de provincie dat in het kader van wetgeving, afgestemd met gemeentes, samen doet, 
ben ik ervan overtuigd dat er hard aan gewerkt is en het op veel plaatsen goed ingevuld wordt. 
Als je praat over andere instanties, buiten de provincie, dan ligt het soms anders. Het is ook 
heel moeiUjk om daar, als provincie, de verantwoordeüjkheid voor te nemen." 

"""y, De heer Simonse: "Ja mijnheer Van het Erve, ik ontken echt niet dat er hard gewerkt wordt. 
'̂ ^^^ Maar wij zien op het ogenbUk het proces vertragen, stroperig worden en een kant opgaan die 

r-|j—3 onzes inziens niet de diepte maar de breedte ingaat. Wü willen de motie van een aantal jaren 
geleden nog eens een keer onderstrepen en zeggen: daar gaan we voor. Wij gaan voor het doel." 
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De heer Van het Erve: "Dan vind ik toch ook dat u eerst nog eens goed moet luisteren wat GS 
hiervan vindt. Want in feite spreekt u de mensen aan, hier in de provincie, die onvoldoende hun 
taak uitoefenen. Ik vind dat behoorUjk zware kritiek. We hebben er een paar jaar terug een 
motie voor ingediend. Die is toen aangenomen en er is werk van gemaakt. Dan vind ik het 
eerUjk naar de mensen hier in huis toe, dat je ze niet opnieuw aanvalt." 

De heer Simonse: "Het is absoluut geen afvallen. Ik zag de reactie van mevrouw Bliek ook als 
een onderstreping van mün motie. Wij erkennen dat er hard gewerkt is. Ook in dit huis. Maar 
wij zien dat het niet lukt en die reactie kreeg ik ook van mevrouw BUek." 

De voorzitter: "Dank u wel. Had u nog andere onderwerpen die u aan de orde wilde stellen?" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, we hebben nota bene het belangrijkste moment van onze Staten 
te pakken. Nu. Wij geven opdracht en sturing aan het college. Volgens mij moeten wij met 
elkaar zorgen dat v/ij het politieke debat de volgende keer de ruimte geven. Niet alleen aan de 
hand van moties met elkaar de nieren te proeven maar ook aan de hand van betogen. Velen van 
u hebben betoogd dat er een efficiencyslag moet worden gemaakt. Anders gezegd: laten wij 
met elkaar zorgen dat we meer waar krijgen voor ons geld. Dat we meer rendement krijgen van 
ons geld. TegeUjkertijd hoor ik de WD zeggen ,en ik proefde het ook bü het college - al werd 
het woord niet genoemd - dat we weer een technische kerntakendiscussie voor de boeg hebben. 
Daar hebben wij er, geloof ik, al 15 van gehad. Die hebben telkens geleid tot hetzelfde. Alles is 
belangrijk en we kiezen het. De PvdA heeft willen betogen om de discussie waar we wel en 
waar we niet in willen investeren, waar we wel en waar we niet aan v/illen werken, te baseren 
op daar waar we met elkaar zeggen: dat is een regiospecifiek probleem en daar kunnen v/ij als 
regio een oplossing voor verzinnen. Daarmee kunnen v/ij Flevoland uiteindelijk beter dienen. Ik 
wil vragen aan u, collega's, of u met mij van mening bent dat die discussie, die gevoerd moet 
worden over waar wel en waar niet, niet aan de hand moet gaan van wat onze technische/ 
formele taken zijn, maar dat v/ij met elkaar de uitdaging moeten aangaan om een discussie over 
de inhoud te voeren. Wij hebben in ons betoog aangegeven dat het cruciaal is dat v/ij als 
Flevoland een antwoord formuleren op misschien wel een van de grootste opgaven. Dat is 
nameUjk de veroudering van deze provincie. Dat heeft met allerlei beleidsvelden te maken en 
dat vraagt om een samenhangende aanpak. Vanuit zo'n manier kijken: waar moeten wü in 
investeren? Wat is echt belangrijk? Dat kan alleen maar als je daarna ook bereid bent om te 
zeggen: oké bepaalde punten niet." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, als de PvdA goed naar mijn betoog, dat ik gehouden heb 
namens de CDA fractie, geluisterd heeft, dan had zü kunnen beluisteren dat ik een opmerking 
gemaakt heb met betrekking tot de efficiëntie. Dat wij dat in verhouding tot andere provincies, 
heel goed doen. Dat laat onverlet dat je altijd kritisch moet kijken hoe je, je organisatie 
ingericht hebt en hoe je dat doet. Wij hebben als CDA fractie dan ook in het verleden - deze 
keer hebben wij dat niet - diverse keren gevraagd hoe het stond met, een van de punten binnen 
onze HoofdUjnenakkoord. NameUjk dat de begroting voor 1 /3 per jaar een keer doorgelicht zou 
worden. Ik heb er nu niet naar gevraagd. Het bUjft natuurUjk wel een aandachtspunt om dat te 
doen. Met betrekking tot de opgaven waarvoor v̂ nj staan moet je, je wel realiseren welke 
opgaven wij allemaal hebben. Ik heb namens de CDA fractie aangegeven dat wij ons goed 
kunnen vinden in het profiel van de provincie wat door het IPO opgesteld is. Het is een goed 
uitgangspunt om mee te beginnen. Daarnaast hebben wij aangegeven dat wij een voorstander 
zijn van een open huishouding. Dat betekent dat je ook op andere terreinen, wanneer dat nodig 
is, een taak kunt vervullen. We hebben ook aangegeven dat het op het sociale terrein kan 
liggen. Dat heb ik dus allemaal al aangegeven in eerste termijn. Voorzitter, wij zitten natuurUjk 
gewoon in de situatie waarin we verkeren als provincie Flevoland. NameUjk dat wü een 
gigantische ontv/ikkeUngopgave hebben en daar zullen wij de komende jaren gewoon heel veel 
aandacht aan moeten besteden." 

De heer Riisdorp: "Mijnheer Van Wieren, ik geloof ook niet dat ik u aan zou spreken als het ging 
over de technische insteek die werd gekozen. Ik heb niet voor niets de WD daar ook bij 
genoemd. Het is de WD die aangeeft: wederom een kerntakendiscussie. Het is ook een manier 
van beantwoording die ik hoor vanuit het college. Ik begrijp dat wü het met elkaar eens zün. 
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dat heb ik ook wel gezien aan de hand van de betogen, dat wij vanuit de inhoud moeten 
redeneren. Vanuit de inhoud moeten wij formuleren: waar kunnen wij echt verschil maken. 
Daarbü nioeten wij wel degelijk kijken welke organisaties doen dat voor ons en halen wij het 
maximale rendement uit ons geld. Dat gaat via de inhoud. Wij zün dat met elkaar eens." 

De heer Bosma: "Ik denk dat ik heel erg verheugd mag reageren op het feit dat de PvdA wat 
meer verschuift naar een doelmatigheidsdiscussie en dat zij een andere positie inneemt dan zij 
in het verleden innam. Daar ben ik heel erg bUj mee." 

De heer Rijsdorp: "Het Ujkt mü sterk dat u daar een voorbeeld van kunt noemen." 

De heer Bosma: "Nou, als ik uw verhaal zo beluister denk ik bij mezelf dat u voor een 
takendiscussie doelmatigheid meer openstaat dan in het verleden. Wij willen die discussie graag 
ingaan met u en zeggen: laten we eens kijken hoe we dat zullen gaan doen. Er zün 
verschillende manieren voor. Je kunt redeneren vanuit taken, verantwoordeUjkheden en 
bevoegdheden. Je kunt redeneren vanuit de inhoud, zoals u zegt. Je kunt zeggen: wat zijn de 
doelen waar wij als provincie voor staan." 

De heer Riisdorp: "Waar gaat u voor? Het CDA en de PvdA hebben kleur bekend in hun betoog." 

De heer Bosma: "Volgens mij, wij ook." 

De heer Riisdorp: "NameUjk vanuit de inhoud en niet vanuit een kerntakendiscussie die de 
volgende is in de reeks. Waar staat u nou voor?" 

De heer Bosma: "Waar ik voor sta is dat wij deze discussie zeker met u willen voeren. Ook in 
breder verband. We hebben de kerntakendiscussie genomen als vertrekpunt. Een vertrekpunt is 
niet alti jd, per definitie, een eindpunt. Dus op zich sta ik er voor open om met u die discussie 
aan te gaan. Mün vertrekpunt is bij u bekend. Maar dat hoeft nog geen eindpunt te zijn. Maar ik 
ga graag met u de discussie aan." 

De heer Riisdorp: "Die discussie moeten wij vanuit een bepaalde breedte, insteek kiezen. Mag ik 
dan toch zeggen dat u zegt als WD: nee, ik ga toch vanuit het minimalistische maar het kan zijn 
dat ik hier of daar een keer overtuigd wordt. Nou ja, die pakken v/ij mee. Of bent u ook een 
volwaardige ontwikkelaar van deze provincie waarbij u zegt: nee, er zit wel degeUjk een sociale 
kant aan deze provincie en die pakken wij allemaal mee. Waar zitten de genen?" 

De heer Bosma: "Volgens mij hebben wij in een aantal betogen van onze partü gesproken over 
de ontwikkeUngsopgave. Volgens mij is de ontwikkeUngsopgave anders dan een wettelijke 
opgave. Dus volgens mij doen wij dat al. AUeen v/illen wij graag kijken of we niet te 
overambitieus zijn en wel reaUstisch. Dat is nu eenmaal iiet credo dat de WD aanhangt. Dat 
kunt u ons niet kwaUjk nemen. Maar voor wij nu een hele technisch inhoudeUjke discussie gaan 
voeren zou ik willen voorstellen om een werkgroep op te richten van de Staten om er 
nadrukkeUjk op in te gaan." 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, volgens mü is er maar één plek waar wij moeten discussiëren 
over welke koers wij moeten bepalen. Daar hebben wij zelfs een moment voor afgesproken in 

y = i bet jaar. Dat zijn onze Algemene Beschouwingen. Het is vandaag dat u met ons mee kunt 
- -, denken in welke richting wij denken. Wij hebben als PvdA een aantal voorbeelden genoemd 

(0^J; waarin wij zeggen: daar zou het wel eens heel goed in kunnen liggen. Ik noemde de veroudering 
^ van de provincie. Wij noemen ook de kwaliteit van het onderwijs. Wij noemen ook een link 

leggen tussen de groeiregio Zwolle/Kampen en de Randstad. Daar leggen wij een aantal 
prioriteiten neer waarvan wij zeggen: daar zou het, wat ons betreft, over moeten gaan. Deelt u 
die prioriteiten?" 

De heer Bosma: "Die prioriteit kan ik nu, op dit moment, niet beoordelen. Wat ons betreft is er 
een drieslag. Beeldvorming, ordervorming en interventie." 
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De heer Riisdorp: "Waar liggen uw prioriteiten?" 

De heer Bosma: "Mün prioriteiten liggen, voor ik een dossier behandel of een onderwerp verder 
inhoudeUjk bespreek, dat ik eerst graag een overzicht wil hebben van de feiten en 
omstandigheden. Ik doe er op dit moment geen uitspraak over. Ik v/il u wel toezeggen dat ik er 
met u nader over wil discussiëren maar dan graag met een goed overzicht van feiten. Waar we 
staan en wat v/ij precies daarin willen. Ik vind het nu, op dit moment, te kort door de bocht om 
dit geUjk toe te zeggen" 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, het kan de WD toch niet zijn ontgaan dat we vandaag de 
Algemene Beschouwingen houden en dat v/ij op zijn minst van de WD mogen vragen niet te 
reageren op onze Ujn maar op zijn minst hun eigen punten neer te zetten. Als we het toch met 
elkaar eens zijn dat we naar de opgave en de kwaliteit moeten kijken. Waar liggen dan uw 
prioriteiten? Even los van de onzen. Waar liggen die van u dan?" 

De heer Bosma: "Met alle respect. Ik heb net Algemene Beschouwingen gehouden. Volgens mij 
heb ik daar mijn prioriteiten al aangegeven." 

De heer Riisdorp: "Nee, u hebt een paar projecten genoemd en voor de rest heeft u nergens 
aangegeven of gezegd: dat is de richting waar wü als provincie heen willen. Ik ben ze niet 
tegengekomen. Wat noemde u dan?" 

De heer Bosma: "Dan verv/ijs ik toch even terug naar de Algemene Beschouv/ingen. We hebben 
daar verteld wat v/ij belangrijk vinden. We hebben aangegeven dat wij de Ujn v/illen 
voortzetten. Dat v/ij begrip hebben voor de beperkte financiële ruimte. Dat we ervoor gaan om 
te zorgen dat we de dingen binnenhalen die wij al ingezet hebben. Voor de rest v/il ik best met 
u een takendiscussie, een doelmatigheidsdiscussie, een discussie over de inzet van de provincie 
aangaan. Dat ga ik hier niet 'aus dem blauen hinein' met u doen. Dat vind ik de discussie niet 
ten goede komen. Ik denk dat de burger daar niet mee gediend is." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we deze discussie nu tot een afronding brengen. U begint uw 
meningen te herhalen." 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, ik had niets anders willen zeggen dan dat. Ik hoop van harte dat 
wij dit tussenjaar, het jaar van voorsorteren, gebruiken om uiteindelijk de juiste wissels te 
herkennen en in de volgende periode weer nieuw elan geven aan de ontwikkeling van 
Flevoland." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zoals u allen hebt kunnen zien staat dit onderwerp overigens ook op 
de termünagenda. Deze discussie komt dus ongetwijfeld nog terug." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, dank u wel. We hebben ondertussen heel veel moties 
behandeld. We hebben echter motie 6 overgeslagen. Deze motie gaat over het temporiseren 
van de luchthaven." 

y . ^i 

De voorzitter: "Mag ik u even in de rede vallen. Misschien is het verstandiger om de 
subvergaderingen buiten deze zaal te houden want het stoort. Gaat u verder met uw betoog." 

De heer Van Schoot: "De bezwaren van GroenLinks tegen de luchthaven zijn over het algemeen 
bekend. Oostvaardersplassen, woningen, de rust en de ruimte in Flevoland, het aantal banen 
kortom dat is allemaal bekend. We kregen er echter vandaag een ander punt bij dat heel erg 
belangrijk is voor ons. Regionale luchthavens kosten de gemeenschap en de provincies kenneUjk 
veel geld. De gedeputeerde gaf aan dat Schiphol er jaarUjks € 500.000 in moet stoppen. Ook de 
noordelijke provincies stoppen er veel geld in, bUjkt nu. Ons advies is: wij v/illen onze motie 
gewoon erin bUjven houden. Dank u wel." 

De heer Pels: "Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook goed geluisterd naar het college. Volgens mij 
zei het college juist dat v/ij in een unieke positie zijn omdat v/ij een prachtige luchthaven 
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hebben die ons op dit moment heel weinig geld kost. Volgens mü zijn er, op dit moment, ook 
heel weinig middelen opgenomen voor het speerpunt lucfithaven. Dus onze fractie zou het graag 
om willen draaien. U zegt terecht: er is sprake van een patstelUng. Schiphol investeert op dit 
moment niet. Het gaat ons niet snel genoeg. De PvdA fractie zou die vraag graag omdraaien. 
NameUjk: wat kunnen we doen als provincie om dat proces te versnellen. Ik begrijp best dat ik 
voor die vraag waarschünUjk niet bü u moet zijn maar ik ben wel geïnteresseerd in het 
antwoord van andere partijen. Moeten wij als provincie misschien weer terug naar een soort 
eigendomssituatie om daar de boel in een soort stroomversnelling te krijgen. Wij kunnen, qua 
regelgeving, nu al veel meer vUegen dan we nu in feite doen. Moeten wij praten over 
luchtverkeersleiding? Dat zijn allemaal oude discussies. Maar wij delen niet uw opvatting dat we 
nu het hele speerpunt luchthaven kunnen afvoeren." 

De heer Van Schoot: "Terecht dat de vraag over de luchthaven niet bij ons gesteld moet 
worden. Wij vinden dat het niet past binnen Flevoland. Flevoland is te klein om die luchthaven 
te hebben. We vinden ook dat het geld dat er, op dit moment ingestopt wordt, te veel is en 
best aan andere dingen besteed kan worden." 

De heer Noordegraaf: "Dank u wel, voorzitter. In de motie wordt gesproken over het 
temporiseren van de luchthaven. Dat is natuurUjk een heel breed begrip. We hoeven er 
helemaal niets aan te doen want de economie doet dat voor ons. Daar hoeft dus geen motie 
over worden ingediend. Vervolgens hebben wij van de gedeputeerde een uitgebreid relaas 
gehad - in zün beantwoording - over wat de voordelen zijn van de luchthaven en over wat de 
risico's zijn die wij er op dit moment mee lopen. Als je dat bij elkaar optelt, vinden wij dat het 
standpunt van het college een prima standpunt is. Dat steunen wij ook. Wij kunnen dus als 
fractie niet meegaan met uw motie. Wij zouden de ontwikkeUngen van de luchthaven niet voor 
de voeten wil lopen." 

De heer Pels: "Technisch mag dit misschien niet maar ik zou graag een vraag aan de WD willen 
stellen, als dat kan. U zegt hiermee eigenUjk: wij vinden het wel acceptabel dat die markt wat 
langer op zich laat wachten. Mijn vraag was juist: deelt u met mij de opvatting dat wü in het 
belang van de werkgelegenheid in deze provincie moeten zorgen dat de boel daar in een 
stroomversnelUng komt. Of zegt u: wij wachten wel tot de markt er klaar voor is?" 

De voorzitter: "Even een vraag en antwoord kan, maar we gaan er geen gesprek tussen u beiden 
over beginnen. Een kort antwoord graag." 

De heer Noordegraaf: "Dat Ujkt mij ook niet verstandig voorzitter. Ik heb in de richting van 
GroenLinks aan willen geven, dat de temporisering waar zij naar op zoek zijn, helaas door de 
economische ontwikkeUngen wordt veroorzaakt. Dat wil niet zeggen dat wij die temporisering 
op zich, prettig vinden. Wij hebben Uever een positieve economische ontwikkeUng dan dat het 
langzamer gaat dan wij zouden willen. Daar hebben wij geen enkel meningsverschil over." 

De heer Pels: "Ik stel vast dat wij de WD aan onze zijde hebben als het gaat om een actieve 
opstelUng ten opzichte van de luchthaven." 

De heer Tadema: "Dank u wel, voorzitter. Temporiseren gaat eigenUjk vanzelf. Daar hebt u 
eigenlijk geen motie voor nodig. Dat bUjkt ook wel uit de reactie van mijn collega's. Zij zeggen: 
temporiseren gaat vanzelf en als Staten/provincie doen wij daar niet veel aan. Wij kunnen er 
ook niet zoveel aan doen. Als je in gaat roeien tegen de markt, kost dat zo gigantisch veel geld, 
dat het de vraag is of we dat moeten doen. Vandaar dat wij niet met uw motie meegaan." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik denk dat u even moet reageren, münheer Van Schoot. We hebben 
nu verschillende interrupties gehad." 

De heer Van Schoot: "Wü zün met onze economie ook afhankeUjk van allerlei dingen die buiten 
de provincie gebeuren. Wat dat betreft klopt dat allemaal wel. Wij zien dat de luchthaven, op 
dit moment, gewoon stilstaat. Ons verzoek aan de Staten is om te kijken of wij met het geld dat 
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v/ij op dit moment in de luchthaven stoppen, andere dingen kunnen doen. Daar gaat het ons 
vooral om." 

De heer Oost: "Dank u wel, voorzitter. Het zal niet als een verrassing komen - wij hebben het al 
bij monde van onze fractievoorzitter aangegeven - dat wij vinden dat de provincie initiatief 
moet tonen en richting moet geven aan de gewenste ontv/ikkeUngen bij de luchthaven. Dat is 
punt 1. U hebt drie bulUts met 'overwegende' in uw motie staan. Dat is een waarheid als een 
koe. Helder. Wij vinden alleen dat de provincie initiatief moet nemen en niet moet stoppen met 
de luchthaven. In de commissie hebben wij aan gedeputeerde Van Diessen gevraagd of er 
financiële risico's zijn. Die zün er niet. Tenminste niet voor de provincie. De gedeputeerde 
heeft dat nogmaals aangegeven. Er zit heel weinig geld in. Wü begrijpen daarom eigenUjk niet 
waar u het over heeft." 

De heer Van Schoot: "Als u de motie verder leest, staat er ook in dat er nog een Alderstafel is 
waar ook nog besUssingen genomen worden. Daar wacht de provincie dus op." 

De heer Oost: "Daar wachten v/ij inderdaad op. Dat wisten v/ij al. Daar hadden vmj geen motie 
voor nodig." 

De voorzitter: "Prima. Is daarmee de discussie afgesloten? Dank u wel." 

Mevrouw Luyer: "Dank u wel, voorzitter. Ik wil even ingaan op jeugdzorg, in de tweede termijn. 
Ik wil even stilstaan bü de motie, die inmiddels Statenbreed wordt ingediend, over het 
lectoraat jeugdzorg. Ik ben heel blij met deze Statenbrede steun. Het v/il niet zeggen dat er 
geen discussie over gevoerd is. Enige tüd geleden heb ik hier in uw midden dit boekje 
uitgedeeld. Wü hebben in de commissie inmiddels twee keer uitgebreid gesproken over de 
aanbevelingen die daar in staan. Vier van de zes aanbeveUngen gaan over de rol van de 
provincie en van de gemeenten en van de jeugdzorginsteUingen in Flevoland. Het Ujkt mij dan 
ook dat deze motie raakt aan dat wat ons allemaal bezighoudt en wat ook telkens wordt 
ingebracht: kerntakendiscussie ja of nee. Dit is een hele mooie casus om verder te 
onderzoeken: hoe verhouden de rol en de positie van de provincie zich ten opzichte van de 
gemeenten. Wij hebben daar over gesproken en afgesproken dat wij in vervolgsessies (expert 
meetings) een verdiepingsslag zullen maken. Het sluit ook aan bij het initiatief dat de WD had 
om hierover een conferentie te organiseren. De zesde aanbeveUng gaat over het lectoraat. 
Waarom het lectoraat? De kern van dit voorstel is dat het, het lectoraat ook betrekt bij de 
besturing van de jeugdzorg. Onder besturing verstaan wi j : govemance, maar ook management, 
ketenmanagement en logistieke processen. Er bUjkt, ook landeUjk, dat daar weinig onderzoek 
naar gedaan is in de jeugdzorg. Waarom is het van groot belang? Omdat eigenUjk de kwaUteit 
van de besturing in de jeugdzorg - vanaf de govemance tot in de organisatie zelf - te wensen 
overlaat. Dat leidt tot te veel bureaucratie. Wü menen dat, als wij een impuls kunnen geven 
aan dat wetenschappeUjk onderzoek - bij de Hogeschool- wü daardoor kunnen bijdragen aan 
het verminderen van die bureaucratie en uiteindeUjk het verbeteren van de kwaliteit van de 
zorg. Daarom wordt in deze motie de relatie gelegd tussen onderzoek naar de kwaUteit van de 
besturing en de kwaliteit van de zorg. Gezien de ontwikkelingen die op ons afkomen zal dit 
vraagstuk alleen maar in belangrijkheid toenemen. Want het is geen sinecure wat ons staat te 
wachten met alle veranderingen die zowel de parlementaire werkgroep jeugdzorg aan advies 
heeft meegegeven, als het IPO, als de MO groep, als de demissionaire minister." 
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Mevrouw Zeilstra: "Dank u wel, voorzitter. Het is inderdaad een motie die Statenbreed wordt 
ingediend. De noodzaak zoals die door mevrouw Luyer onderschreven wordt, is ook wat de PvdA 
al jaren gezegd heeft nameUjk: hoe is de relatie tussen gemeenten - de preventieve kant van de 
jeugdzorg - en de provincie. Er is, vooral door gedeputeerde Bos, de afgelopen jaren heel erg op 
ingezet om dat transparant te knjgen. Ik hoop wel dat met een dergeUjk lectoraat, de 
initiatieven die altijd genomen zijn vanuit onze provincie en de visieontwikkeUng, daarbinnen 
een plaats zullen krijgen. Daarmee houd je vast wat al ontwikkeld is en vaak vanuit het college 
en onze Staten, in een voortrekkersrol, naar voren is gebracht. Dat meenemende en het ermee 
eens zijnde dat de duidelijkheid tussen bestuur en professionaliteit heel goed onderzocht kan 
worden, kan de PvdA deze motie volledig steunen." 
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De voorzitter: "Dank u wel. Wilt u daar nog op reageren want het is in feite alleen maar een 
steunbetuiging." 

Mevrouw Luyer: "Ja, het is een steunbetuiging. Dank daarvoor." 

Mevrouw Roda: "Voorzitter, dank u wel. Ook wü steunen deze motie van harte omdat v/ij zien 
dat dit een mogeUjkheid gaat bieden om de door ons zo gewenste aandacht voor de kwaUteit 
van de zorg beter inzichtelijk te maken. Je ziet dat er nu inderdaad veel onderzoek gedaan 
wordt naar allerlei methodieken. Dat er veel klachten zijn en zoals de parlementaire werkgroep 
nu heeft aangetoond, dat er veel zaken spelen: Hoe besturen wü dit nu zo efficiënt mogeUjk? 
Hoe zit het met alle budgetten et cetera? Het Ujkt wel alsof op een of andere manier de zaken 
niet echt bij elkaar komen. Alsof er twee discussies zijn die los van elkaar staan. Ik denk dat dit 
een kans biedt om die zaken bij elkaar te brengen. EigenUjk zou ik nog een stap verder willen 
küken. Als dit een succesvolle constructie is, dan zijn er misschien nog wel meer onderwerpen 
waarin wi j , als de hogeschool Flevoland lekker draait, samenwerking kunnen gaan vinden. In die 
zin zie ik het ook een beetje als een eerste stap in, misschien, een hele mooie ontwikkeUng." 

De voorzitter: "Ik maak even een uitzondering. Gedeputeerde Bos maakt mij opmerkzaam op 
een aspect van de motie die misschien toch even benoemd moet worden. Dan kan mevrouw 
Luyer daarop reageren." 

Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. In de eerste termijn beschikten wij natuurUjk nog 
niet over de tekst van de motie. Misschien is het goed dat mevrouw Luyer dit even meeneemt. 
De bereidheid en ondersteuning vanuit het college om dit uit te gaan voeren, mogen helder 
zün. Zeker als er een Statenbrede motie Ugt. Maar v/ij vinden het als college sov/ieso een goed 
initiatief. Alleen komt er op enig moment wel een dekkingsvraagstuk. Misschien is het wel goed 
dat u in deze fase, waarin we de voorbereiding doen voor een definitieve begroting in 2011, wel 
enigszins aangeeft waar u dan aan denkt." 

De voorzitter: "Het gaat dan om de dekking van de kosten." 

Mevrouw Luyer: "Het gaat hier om een onderzoek naar de mogeUjkheid om dat lectoraat te 
reaUseren. Het is ons bekend dat die gesprekken al gaande zijn. Leidend hierin is natuurUjk de 
Hogeschool Flevoland. Ik interpreteer deze motie zo dat enige ambteUjke inzet vanuit de 
provincie niet begroot hoeft te worden, maar dat in dit voorstel mee zal worden genomen hoe 
de financiering van een lectoraat, in deze vorm, zal geschieden. Het is bij lectoraten 
gebruikelijk - het gaat niet om hele grote bedragen - dat er eigenlijk altijd meerdere financiers 
zün. Omdat dat op dit moment zo onvoorspelbaar is, kunnen we daar niets van zeggen. Het zou 
best zo kunnen zün dat de provincie helemaal geen financiële Wjdrage hoeft te leveren. Het 
kan ook zijn, in een constructie, dat er wel een relatief kleine büdrage wordt gevraagd. Er is 
nog te weinig over bekend om dat nu mee te nemen. We spreken dus eigenUjk alleen over 
ambtelijke inzet. Die gesprekken zijn al gaande. Vandaar ook dat wij hebben gemeend om nu 
deze motie in te dienen. Omdat er qua timing nu een mogeUjkheid ligt om dit, en bü de 
Hogeschool neer te leggen, en omdat jeugdzorg Flevoland op dit moment nog complimenten 
heeft gekregen van de minister voor haar besturingsmodel. Ik spreek dus eigenUjk in termen van 
win-win. Het komt ook landeUjk tegemoet aan de vraag: kunnen we niet meer inzicht 
ontwikkelen en kennis ontv/ikkelen met betrekking tot de besturing. Het sluit ook aan bij de 
wens van mevrouw Roda. Vandaar deze motie. Het is in de financiële omvang dus eigenUjk een 
heel geringe motie qua consequenties." 

De voorzitter: "Dank u wel. Hiermee is dit onderwerp, denk ik, afgerond. Mevrouw Bax, u wilde 
achter de katheder gaan staan? Tenzü mevrouw Luyer nog andere onderwerpen had." 

Mevrouw Luyer: "Nou, ik wil nog even ingaan op de motie jongerenhuisvesting. Heel kort. Omdat 
deze ook aansluit bü het HoofdUjnenakkoord wil ik hierbij verklaren dat wij er positief op zullen 
reageren." 
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Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Ik v/il het over één motie hebben. Ik begreep dat daar 
wat vragen over waren. Het gaat over de motie: hazen. Ik ben heel benieuwd wat de 
ChristenUnie daar precies over wilde weten. Als er in 10 jaar ti jd nog maar een derde deel van 
de hazen over is, is het logisch dat er alarmbellen gaan rinkelen." 

De heer Geersing: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Gedurende het zomerseizoen beweeg ik 
mü nogal eens over de Flevolandse akkers en toen kwam mij ook weer in herinnering de motie 
die wij zelfs gesteund hebben ten aanzien van het behoud van de hazenstand." 

Mevrouw Bax: "Zelfs gesteund?" 

De heer Geersing: "De motie die vi/ij de vorige keer gesteund hebben over de hazenstand. Ik 
kwam op de akker nog al eens een keer een haas tegen en zag signalen dat ergens hazen 
aanwezig waren geweest. Dat heeft mü enigszins getriggerd. We zijn daarom wat dieper gaan 
graven. Het heeft ons bevreemd dat deze motie nu weer terugkomt. Terwijl de PvdD toch een 
x-aantal commissievergaderingen heeft gehad om dit alsnog in de commissie in te brengen. Naar 
ons idee is de motie overbodig. Waarom? Als we de doelsteUing bekijken van de fauna 
Beheereenheid, richt deze zich op een duurzaam behoud van de hazenstand in Flevoland. Dus 
eigenlijk gebeurt het al. Als ik dan nog verder in de getallen duik dan vraag ik mü af welk 
jaartal heeft de PvdD bij de overweging staan. De stand van de hazen zoals die in de 
overweging weergegeven is. Zou u mij daar antwoord op kunnen geven?" 

Mevrouw Bax: "Ja, u heeft meerdere vragen. De doelsteUing van faunabeheer. U hebt het over 
een duurzame instandhouding van het aantal hazen. Dan begrijp ik niet waarom het ook een 
doelstelling van faunabeheer is om in het jachtseizoen 1500 hazen te laten afschieten en dat 
allemaal prima te vinden. Twee jaar geleden waren het er zelfs meer dan 1800. Daar zit dus ook 
een stügende Ujn in. Er wordt nogal veel waarde gehecht aan de mening van Faunabeheer. Het 
is Faunabeheer geweest die in het een na laatste plan heeft aangegeven dat de provincie de 
haas tot een provinciale aandachtsoort moet maken omdat de stand zo aan het dalen was. Wat 
u vraagt over de cijfers - ik vind ze persoonUjk niet altijd even betrouwbaar - de fauna 
Beheereenheid is inderdaad degene geweest die in het voorlaatste faunabeheerplan is gekomen 
met de cüfers. Ik meen 11.750 in 1998 en 10 jaar later waren dat er 4200. Ik weet het niet 
precies uit mijn hoofd. Sterker nog, in een laatste fauna Beheerplan - ik heb het bü me - staat 
dat er in Oost Flevoland nog maar 600 over zün en in zuideUjk Flevoland zijn er 400 geteld. 
Daar heb ik mijn cüfers dus vandaan. Wat betreft deel ik mijn zorgen met de fauna 
Beheereenheid." 
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De heer Geersing: "Mag ik nog even verdergaan op de cijfers? Ik heb het ook bekeken en ik kom 
tot een heel andere conclusie. Zeker als ik die getallen lees. Bü overwegende dat staat in uw 
motie: Flevoland 10 jaar geleden bijna 12.000 hazen had en dat nu gedaald is naar 4000. Als u 
duidt op 2009 neem ik aan dat, dat het jaartal 2008 is. Om precies te zijn, zijn het er 4464. Dus 
u geeft aan: nu gedaald, maar dat is niet waar. Het moet 2008 zün. Als v/ij het hebben over de 
daUng is er nu niet zozeer een daUng maar is er sinds een aantal jaren alweer een stijging waar 
te nemen. De laatste cüfers, van 2009, zijn nog niet bekend. Ik heb wel even geïnformeerd wat 
de huidige stand van zaken is. De jachtopziener in de Noordoostpolder heeft al aangegeven dat, 
als we niet doorgaan met het afschot zoals dat nu gebeurt, er eerder sprake is van een 
hazenplaag." 

Mevrouw Bax: "Hoe kan hij dat nou zeggen? In de Noordoostpolder zit de helft van het landeUjk 
gemiddelde. In Oost Flevoland en zuideUjk Flevoland is het een fractie van het landeUjk 
gemiddelde. Terv/ijl juist Flevoland een prachtig gebied is voor hazen om zich te ontwikkelen." 

De heer Geersing: "De stand van de hazen is heel sterk afhankeUjk van wat voor type landschap 
je hebt. Daarvan is afhankeUjk wat je mag verwachten dat je er aantreft. Momenteel is het zo 
dat, dat verreweg overtreft wat dat landschap, in principe, aan zou kunnen. Momenteel hebben 
v/ij in de Noordoostpolder in ieder geval te maken, als we er niets aan doen, met een 
hazenplaag. In zuideUjk Flevoland is momenteel de situatie stabiel." 
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Mevrouw Bax: "U heeft het over stijgingen maar als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar - tot 
2008/2009- dan is er een hele sterke daUng. Een daUng van 12.000 hazen naar 4000 hazen. Dat 
is een gigantische daling. Dat u er nu mee komt dat het aantal het afgelopen jaar toch iets 
gestegen is, dat klopt. Dat staat ook in de fauna Beheer plannen. In de Noordoostpolder zün er 
een paar bijgekomen. Dat is vaker gebeurd in de afgelopen 10 jaar. Soms stijgt het even en dan 
zakt het weer in. Maar over de afgelopen 10 jaar is er gewoon een ernstige daUng. Dat moet u 
toch met mij eens zijn. Van 12.000 naar 4000 hazen. Er is in 10 jaar t i jd niet zoveel veranderd 
qua landschap." 

De heer Geersing: "Als u een dergeU'jk lang tijdsbestek neemt en het hebt over een daUng. Ik 
heb het over het feit dat er momenteel een sterke stijging is waar te nemen. Waar u over praat 
is het jaar 2008. Wij zitten ondertussen in het jaar 2010. Dat is al een heel eind verder. Over 
de situatie van 2008 schrijft de fauna Beheereenheid dan ook: de komende periode zal moeten 
uitwüzen of de hazenstand in zuideUjk en Oost Flevoland bUjft stijgen en deze stügende trend 
zich ook in de Noordoostpolder voortzet. Dat is momenteel het geval." 

Mevrouw Bax: "Hoeveel zijn ze gestegen?" 

De voorzitter: "Wij hebben nu genoeg discussie gehad over de cüfers. Het is duideUjk waar u 
over van mening verschilt. Ik stel voor dat we de volgende slag in het debat maken. Ik geef het 
woord aan mevrouw Jonker." 

Mevrouw Jonker: "Een heleboel is natuurUjk al door de ChristenUnie gezegd. U hebt het ook in 
uw Algemene Beschouv/ingen over 17 meldingen. Als je in de Noordoostpolder büna evenveel 
hazen ziet als je mussen ziet vUegen, dan heb je er een dagtaak aan om al die hazen te melden. 
Ik heb net nog even telefonisch contact gehad en er zijn delen in de Noordoostpolder waar je 
het hebt over 15 hazen per 24 hectare. Als je dan rekent dat er 58.000 hectaren in de polder 
zün. Laat de helft nu eens landbouwgrond zijn, dan kun je wel uitrekenen dat het in delen van 
de Noordoostpolder echt een plaag gaat worden. Dat de cijfers niet meer kloppen. Op zich kun 
je het college natuurUjk ook niet opdragen om de hazenstand te stimuleren. Die hazenstand is 
al zo hoog. Je krijgt alleen maar te maken met een toenemend aantal schadegevallen dat we 
moeten vergoeden. Hebt u zich dat gereaUseerd?" 

Mevrouw Bax: "Ik vind het erg leuk dat u erg veel hazen heeft gezien. Ik zie ze zelf eigenUjk 
haast zelden. Het gaat er uiteindeUjk niet om hoeveel hazen je bent tegen gekomen. U hebt het 
over landbouwschade. Daar gaat het toch om? Daar draait het ons allemaal toch om? Het gaat 
om de landbouwschade. Dan kom ik weer op het rapport van de fauna Beheereenheid terug. Als 
je kijkt naar de landbouwschade in het laatste jaar waarin zij gemeten hebben wat de 
landbouwschade is geweest en door hoeveel stoute haasjes dat is geweest, dan waren dat er 19. 
In een heel jaar." 

De heer Van het Erve: "Voorzitter, ik zal me niet mengen in de cijfers. Als er minder hazen zijn 
zoals u aangeeft, dan komt dat niet door het afschot maar dan komt dat doordat andere dieren 
die hazen verorberen. Dat zie je aan de vossen. Dat zie je ook aan alle roofvogels. Buizerds en 
dergeUjke. Als je de hazenstand zou willen stimuleren dan zou je het afschot moeten 
stimuleren van buizerds en vossen." 

o 

Mevrouw Bax: "Ja, dan krijgen de vossen weer de schuld. Dat kennen wij wel. Dat punt zijn wij 
allang voorbij." 

De heer Van het Erve: "Dat is in feite aan u. Ik ben het met u eens. Ik neem gewoon waar dat in 
het land minder hazen zitten. Ik zie ook gewoon dat de buizerds ze gewoon pakken. Als je 
kleine jonge haasjes wegneemt dan haal je meteen de uitbreiding weg. Wat dat betreft moet u 
eens goed gaan kijken. In de Noordoostpolder kan het anders Uggen maar in zuideUjk Flevoland 
en in oosteUjk Flevoland weet ik zeker dat het niet Ugt aan het afschot maar aan de andere 
dieren." 

CCJ=Z 
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Mevrouw Bax: "U zegt aan de ene kant: de daling Ugt niet aan het afschot. Maar dat het niet 
stijgt wel." 

De voorzitter: "Ik zou graag een eind willen krijgen aan het hazendebat." 

De heer Van het Erve: "Als andere dieren de kleine haasjes verorberen, dan groeien zij dus 
niet." 

Mevrouw Bax: "Is dat een reden om te bUjven schieten?" 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we naar een eind gaan. Alleen nog de mening van de SGP over de 
hazen en daarna is dit debat afgelopen." 

De heer Simonse: "Voorzitter, gaandeweg het debat kreeg ik door dat ik in mijn dagelijkse 
bezigheden niet helemaal volledig ben geweest. Ik had natuurUjk gewoon hazen moeten 
melden. Het zijn er echt heel veel. Op basis van wat ik allemaal gehoord heb zal de SGP deze 
motie niet steunen." 

De voorzitter: "Dank u wel. U hebt uw betoog gehouden en argumenten gehoord." 

Cr 

Mevrouw Bax: "Een korte reactie. Ik trek de motie in ieder geval in want ik merk dat de mensen 
er hier helemaal niet njp voor zijn om op te komen voor een soort. Ik trek de motie in en ik 
vind het heel teleurstellend, dat wil ik nog even kv/ijt, dat nu het mogeUjk zover komt dat we 
een soort kwijtraken, er lacherig over gedaan wordt en het niet serieus genomen wordt. Dat 
vind ik heel spijtig. Als er inderdaad 19 hazen in een jaar aan gewassen knabbelen dan moet 
een soort maar verdwijnen. Daar komt het op neer. Jammer." 

De voorzitter: "Het lijkt mij sov/ieso goed, hoor ik ook van de gedeputeerde, gezien de 
onduideUjkheid over de cijfers, dat wij vanuit GS de formele cijfers, zoals die ons bekend zijn, 
nog een keer rondsturen. Dat we daar geen onenigheid over hebben. Je kunt van mening 
verschillen hoe ermee om te gaan en hoe ze te interpreteren, maar u moet wel over de juiste 
cüfers beschikken. De gedeputeerde zal ervoor zorgen dat ze nog een keer verspreid worden. 
Dan weet u hoe dat precies zit. Zün er nog andere Statenleden die het woord willen voeren?" 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, GroenLinks startte een discussie over de luchthaven. Er kwam een 
helder antwoord vanuit de Staten. Een antwoord waarbij wij zeiden: we moeten nu deze 
situatie aangrijpen om te investeren. Om op zijn minst te zorgen dat wij de sneeuwbal die 
boven op de berg Ugt en die maar bUjft Uggen en niet aan de gang komt, aan het rollen krijgen 
en dat de luchthaven weer, zo snel als mogelijk, als een business Airport kan gaan fungeren. In 
de wetenschap dat Schiphol even niet investeert. Wij dienen een motie in om dit signaal uit de 
Staten op te pakken. Zal ik hem voorlezen? 'PS in vergadering büeen op 27 mei 2010. 
Overwegende dat: -het gelet op het geformuleerde speerpunt in het HoofdUjnenakkoord - en 
stagnatie dreigt te ontstaan in de ontwikkeUngen en investeringen - ontwikkeUng van de 
luchthaven Lelystad büdraagt aan de economische ontv/ikkeUng en invulUng van het speerpunt. 
Draagt het college op: initiatieven te onderzoeken en zo nodig financiële middelen beschikbaar 
te stellen om de voortgang ten aanzien van de doorontwikkeUng van de business Airport een 
impuls te geven'. Dat is volgens mij wat wij net met elkaar zeiden. Ik heb het uitdrukkeUjk 
gehoord vanuit de WD. NadrukkeUjk gehoord vanuit het CDA ik hoop ook dat de andere partijen 
zich daarbij v/illen aansluiten. Bij dezen dienen wij de motie in." 

De voorzitter: "Die zullen wij in ontvangst nemen. Mevrouw Roda wil er graag op reageren." 

3 

f ? — ^ . 

Mevrouw Roda: "Ja, ik vraag me in gemoede af, wat we hier überhaupt mee kunnen bereiken. 
Want er is net al geconstateerd dat wij als provincie eigenUjk niets in te brengen hebben op dit 
vlak. Er elders allerlei discussies gaande zijn waarvan wij moeten afwachten wat er uitkomt. Ik 
vind het, maar dat zal u niet vreemd zijn, een volstrekt onzinnige motie." 
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De heer Riisdorp: "Ik kan me nauweUjks voorstellen dat u dat vindt. Wat u gehoord heeft van de 
gedeputeerde was een belangnjk signaal. De gedeputeerde zei: in Eelde daar nemen overheden 
hun verantwoordeüjkheid en zorgen zelf dat de bal aan het rollen bUjft. Diezelfde vergeUjking 
is te maken met de discussie die op dit moment plaatsvindt rondom de luchthaven in 
Maastricht. KenneUjk, daar, pakken provincies hun rol en zeggen: wacht eens even, het is niet 
alleen maar onze wetteUjke taak. Nee, v>flj zijn wel degelijk in staat om de ontwikkeUng van de 
luchthaven te beïnvloeden. Met elkaar weten wij dat de investering die feitelijk nu nodig is om 
Lelystad Airport aan de gang te krijgen, een relatief bescheiden bedrag is op het totaal. Totaal 
in de zin wat uiteindeUjk de ruimte is in het PKB. Het gaat erom die bal aan de gang te krijgen. 
Dan denk ik dat u ook gehoord heeft wat hier in de Staten werd gezegd. Dat v/ij, als provincie, 
die rol zouden moeten nemen. U kunt hooguit zeggen: ik zou zelf een andere prioriteit stellen. 
U kunt het onmogeUjk een onzinnige motie vinden." 

Mevrouw Roda: "Gezien de discussies die we eerder vandaag gevoerd hebben over onze 
financiële positie, vraag ik me af waar u € 500.000 dan wel € 1.000.000 vandaan wilt halen om 
te investeren in een vooralsnog dood paard." 

De heer Riisdorp: "De aardigheid is dat we precies dit, al een paar jaar, hebben geformuleerd. 
We moeten kunnen investeren in strategische projecten. Daar moeten wij voor v/illen gaan. De 
PvdA heeft niet voor niets gepleit om op vele fronten, kritisch te zün naar wat wij aan het 
uitgeven zijn. Omdat het van belang is om investeringsruimte te hebben voor dit soort type 
projecten. Om structureel de werkgelegenheid en de kracht van onze provincie te vergroten. 
Dat is wat we hier eigenUjk doen." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, wij vinden de gedachtegang die er achter zit op zich wel 
sympathiek maar wat wij missen is de dekking. Waar moet het geld vandaan komen? Als het een 
motie zou worden waarin de dekking geregeld is, dan kunnen v/ij er vermoedeUjk in meegaan. 
Tenminste als v/ij de hele inhoud kennen. Dat is nu nog niet het geval. Wij moeten er wel voor 
oppassen dat wij als provincie geen ondernemertje gaan spelen. Dat is doorgaans niet zo 
succesvol. Wü hebben ook nog een opmerking aan GroenLinks. Zü vinden dat wij aan een dood 
paard trekken. Dat vinden zü. Wij denken dat een dood paard een ander ding is. Wü willen er 
best aan trekken maar dan wel met dekking." 

De heer Riisdorp: "Mijnheer Noordegraaf daar komen wij zo meteen wel uit." 

De heer Noordegraaf: "Ik ben er heel nieuwsgierig naar." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik wil proberen om tot een afronding van de tweede termijn te 
komen. Wie wenst er nog dringend het woord in de tweede termijn? Of hebben wü iedereen 
inmiddels gehad? De heer Van Wieren." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, nog even een vraagje met betrekking tot de andere moties. 
Zijn wij straks nog in de gelegenheid om een stemverklaring te leggen?" 

De voorzitter: "Ja, dat lijkt me prima. Zün er nog mensen die dringend in de tweede termün het 
woord zouden willen voeren? Dat is niet het geval. Dan gaan we doen wat ik eerder al 
aangekondigd had. We gaan u nog informeren over de mening van het coUege over de moties 
die nu voorliggen. Daarna schors ik voor enige tijd de vergadering. Het is nu 18:00 uur. Hoelang 
hebt u nodig zodat u, uw standpunt kunt bepalen? Is een kwartier genoeg? 20 min?" 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, minstens de termijn die u noemt. Wij zouden even ruim de ti jd 
willen nemen." 

De voorzitter: "Dan maken we er een halfuur van. Het moet goed gebeuren. Dan gaan we om 
18.30 uur weer verder. Misschien is het praktisch, als ik naar de gedeputeerden kijk, dat we 
gewoon even van rechts naar Unks langs de tafel gaan. Mevrouw Bliek, de moties die u 
aangaan." 
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Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, dank u wel. Motie 5, Flevoland krijgt nieuwe energie. Er zijn 
veel argumenten over gewisseld. Ik ondersteun de opmerking in het algemeen, uit de Staten, 
dat het eigenUjk onzinnig is om landelijke cijfers meteen door te vertalen naar Flevoland. We 
hebben hier immers een Flevolandse situatie. TegeUjkertüd vind ik het buitengewoon curieus 
om hier te horen praten over: we moeten werksessies doen. U hebt een dergelijke zeer 
uitgebreide werksessie met ons gedaan. Wü hebben met elkaar kosten doorgeakkerd. Ik ben het 
natuurUjk eens met de opmerking waar het vandaan gehaald kan worden. Het gaat er ook om -
sinds de werksessie die wij met elkaar gedaan hebben en gezegd hebben: dit is een begaanbare 
weg - dat ik daarna het draagvlak heb gezocht bij alle gemeenten en het Waterschap. Inmiddels 
hebt u ook de informatie gekregen dat wü samen werken aan een haalbaarheidsonderzoek. Dus 
u weet ook eigenlijk al het tijdstraject. Ergens in de herfst kom ik bij u met een terugkoppeUng 
of een stand van zaken. Ik heb u ook toegezegd dat we zo snel mogehjk een volgend besluit 
zullen gaan nemen over een go/no go dat volgt op een haalbaarheidsonderzoek. Ik verwacht dat 
er vele kansen zijn. Als de 'go' vraag aan u wordt voorgelegd zullen we met elkaar een business 
case op dit onderwerp gaan maken. Dan krijgt u de benodigde stappen om te komen tot een 
heel efficiënte manier van projecten ondersteunen. Volgens mij hebben wij dit uitgebreid 
gev/isseld in de commissievergadering. Samenvattend: de motie is overbodig. Motie 7 daar gaat 
u zelf over. Daar hoeven we, denk ik, vanuit het coUege geen uitspraak over te doen. ledere 
partü kan zelf een vraagstelUng aanreiken. Dan de samenwerking van de diverse 
overheidsinstanties. Motie 8. Op 30 juni hebben we met alle organisaties die ermee te maken 
hebben de ondertekening van een convenant om op 1 juU van dit jaar met elkaar de wet 
algemene bepaUngen omgevingsplan uit te gaan voeren. Als voorloper daarop ben ik al met de 
gemeente Noordoostpolder bezig om voor te sorteren daarop. Op een specifiek onderwerp 
nameUjk: vergunning verlening voor het glastuinbouwgebied Luttelgeest. Er wordt dus op 
allerlei niveaus samengewerkt. Dat laat natuurlijk onverlet dat allerlei zelfstandige 
organisaties. Rijksinspecties, nog steeds zelfstandig kunnen opereren. Ik ben blij met de 
woorden van de heer Van het Erve die zegt dat wü jarenlang met elkaar op dit dossier 
samenwerken. Kort samengevat: de motie is, wat het college betreft, echt overbodig. Dan het 
bevorderen van het thuiswerken. Motie 9. Ik heb u al geantwoord dat daarmee wordt gewerkt 
op dit moment. We hebben heel binnenkort in het college, dat is ook een aankondiging voor 
mijn collega's, een voorstel om thuiswerken op een goede wijze te verankeren in ons 
personeelsbeleid. Het is op dit moment al mogeUjk, voor elke medewerker, om thuis te werken 
als daar behoefte aan is. Daar zit dus volop beweging in. Wat mü betreft wil ik u informeren 
over de stand van zaken. Wat mij betreft wordt aan deze motie al helemaal voldaan omdat v/ij 
er hard aan werken. Motie 10. Daar ziet het college eigenUjk niet zoveel in. Het is aan 
organisaties zelf om te promoten wat ze willen en wat ze niet willen. Wij zien niet in waarom 
v/ij dat zouden moeten doen bij onze organisatie. Als het vanuit de ondernemingsraad komt, 
willen v/ij daarover in gesprek gaan. Het college gaat dit echter niet uit zichzelf voorleggen aan 
onze organisatie. Voor de derde maal een motie van de zijde van de PvdD over hazen. Ik hoop 
dat de PvdD nu weet hoe de hazen lopen in Provinciale Staten." 

De voorzitter: "Dank u wel. De heer Greiner is vrijgesteld dus ik ga naar de heer Bos." 

y y 
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Gedeputeerde Bos: "Dank u wel, voorzitter. De aanpassing in motie 2, maakt ons alleen maar 
nog enthousiaster over die motie. Ik hoef er denk ik niet zoveel over te zeggen. Dat heb ik in 
eerste termijn al gedaan. Het is, denk ik, wel goed om even iets te zeggen over motie 4. Daar 
staat namelijk: verzoekt het college om: in beeld te brengen enz. In eerste termijn heb ik 
eigenUjk al aangegeven dat als er projectmatig voorstellen zijn die doorstroombevorderend of 
uitstroombevorderend kunnen werken vanuit de jeugdzorg, en we kunnen dat passend krijgen 
binnen de beleidregels van wonen, welzijn, zorg, dan zullen wij dat niet nalaten. Het eerste 
deel waar het college om verzocht wordt, maakt mij wat huiverig en verraste mij ook enigszins 
vanuit de hoek van de WD. Als het gaat over: in beeld brengen van, zou dat welUcht weer de 
nodige administratieve handeUngen met zich meebrengen. Ik voel er niet zoveel voor om, op dit 
moment, heel actief allerlei inventarisaties te doen. Wij kunnen beter in het overleg dat v/ij 
structureel met de sector hebben, küken of er op dit moment leemtes zijn op dit gebied. Dan 
kunnen wij de sUmme koppeling, die de motie beoogt, gaan leggen. Ook met dit budget 
onderdeel." 
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De heer Bosma: "Bij in ter rupt ie , voorz i t ter . Wat w i j daar nog even mee zul len doen is het 
rapport van de Rekenkamer pakken en even doorvragen welke concrete pro jecten z i j bedoelen. 
We hebben deze mot ie , op basis van de bestaande inventarisat ie van de R%ekenkamer, t o t 
stand gebracht. Er moet dus ergens al een inventar isat ie z i jn . " 

Gedeputeerde Bos: "Voorzi t ter, ik weet het niet helemaal , maar misschien is het goed dat we 
op een ander moment nog even u i twerken of we het over dezelfde in i t ia t ieven en dezelfde 
onderzoeken hebben. In de strekking zoals ik hem beantwoord heb, staan w i j daar posit ief 
tegenover. Motie 12. Het lectoraat. Volgens m i j heb ik daar voldoende over gezegd. AmbteUjk 
en bestuurUjk zul len w i j onze inzet plegen, mevrouw Luyer (als indiener). Mi jn 
portefeui l lehouder f inanciën f lu is terde m i j natuur l i jk we l geUjk i n : er komt natuurUjk we l enig 
moment , dat weet u dan ook, dat als j e nu aan ta fe l schuift en j e w i l t helpen d i t in i t ia t ie f van 
de grond t i l l en , dat er op een gegeven moment ook een f inancieel vraagstuk komt. Dat is ook de 
reden dat ik toch even interrumpeerde. Omdat ik echt denk dat v/ i j ons d i t w e l , met elkaar, 
moeten reaUseren. Dank u w e l , voorz i t ter . " 

De voorz i t ter : "Dan nog 1, 6 en 13 voor de heer Van Diessen." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Klopt. Van mot ie 1 heb ik eigenl i jk in mün eerste t e rm i j n al 
aangegeven dat w ü geen bezwaar hebben tegen deze mot ie . Ik w i l er een opmerking over 
maken nameUjk dat 1 oktober, gelet op de procedures hier, beter veranderd kan worden in 1 
november zodat v/ i j d i t ook na kunnen komen. Motie 6. Daar hebben de Staten op gereageerd. 
Ik heb er zelf ook op gereageerd. Ik geloof dat het volstaat als ik zeg dat we deze mot ie 
afraden. Motie 13. Die mot ie is natuur l i jk heel sympathiek als j e de luchthaven in j e 
por tefeui l le hebt. Als het gaat om het onderzoeken van in i t ia t ieven dan kost dat , zoals 
mevrouw Luyer daarstraks al ze i , geen geld. Maar er z i t wa t aan vast en er komt wa t achteraan. 
Dat is ook al opgemerkt door de W D f rac t ie . Uit de toeUchting van de heer Rijsdorp begr i jp ik 
dat h i j daar eigenUjk we l de strategische reserve voor w i l gebruiken. Ik geef dat ook maar even 
mee aan de W D . Ik begri jp dat daar nog overleg over gaat plaatsvinden tussen beide par tüen. 
Tot zover voorz i t ter . Dank u we l . " 

De voorz i t ter : "Dank u w e l . Dat betekent dat we zo de schorsing ingaan. Na de schorsing zal ik u 
gelegenheid bieden voor een stemverklaringsronde. Ik stel voor dat we dat in één keer doen. 
Dus niet per mot ie . Maar in één keer u de gelegenheid bieden, voor zover u dat w i l t , 
stemverklar ingen af te leggen. Ik roep u op om uw stemverklaring al leen op die onderdelen u i t 
te brengen als u een pol i t iek mot ie f heef t om een argumentat ie te geven waarom u voor of 
tegen zal s temmen. Niet al leen dat u voor of tegen bent want dat bUjkt we l u i t de stemming 
zelf . Al leen dus op die onderwerpen waarvan j e zegt: ik heb een pol i t iek mot ie f om een 
argumentat ie te geven. Dan gebruikt u daarvoor de stemverklaringsronde." 

De heer Siepel: "Voorzi t ter, ik w i l u als voorz i t ter nog iets vragen. Ik heb u i t het debat je tussen 
gedeputeerde Bos en de heer Bosma de indruk gekregen dat er verschil word t gemaakt tussen 
de le t te r van mot ie 4 en de geest van mot ie 4. Wi j zul len straks moeten s temmen. Kunnen w i j 
stemmen over de geest van de mot ie of vraagt het wa t aanpassing van de tekst? Dat zou ik in 
ieder geval aan de W D f ract ie wi l len vragen." 

^ — I De heer Bosma: "U mag stemmen over de geest van de mot ie . Wi j zul len de mot ie niet zo 
^ 3 3 le t terUjk nemen. Het gaat om de geest van mot ie . " 

(•.JLJ)' De voorz i t ter : "Even heel formeel bestuurUjk. Als w e de mot ie aannemen beslissen w e 
_ ' 2 ^ bestuurUjk we l degeUjk over de tekst. U hebt al le ru imte om daarna te zeggen: ik geef het 

college de ru imte om daar een in terpre ta t ie aan t e geven. Maar puur bestuursrechterUjk 
beslissen v/ i j over de tekst. Ik schors de vergadering. Ik verwacht u om 18.30 uur weer terug. 

Schorsing. 

\K_^j De voorzitter: "Ik heropen de vergadering na de schorsing. Ik kreeg tüdens de schorsing toch nog 
wat vragen over de te volgen procedure. Ik zal deze nog een keer herhalen. Ik heb het 
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misschien niet helder genoeg verwoord. In het begin van de behandeUng van de Voorjaarsnota 
hebben wij met elkaar afgesproken dat wij de agendapunten 7, 8 en 10 in één keer zouden 
behandelen. Dat betekent niet dat zü in de besluitvorming niet afzonderUjk aan bod komen. Ik 
breng ze wel alle drie apart in stemming. Omdat ze hun eigen besluitvormingsterminologie 
kennen. Ik heb voor de schorsing ook meegedeeld dat ik u de gelegenheid zou geven, voor zover 
u daar gebruik van wilt maken, om een stemverklaring af te leggen. Ik heb toen gezegd dat ik 
dat in één ronde zou doen maar ik doe dat wel per agendapunt. Anders wordt het allemaal wel 
erg verwarrend. Dus ik geef voor agendapunt 7 de mogeUjkheid tot stemverklaring. Over alle 
moties in één keer. Dat doe ik apart over agendapunt 8 en dat doe ik ook apart over agendapunt 
10. Anders loopt het allemaal wel erg door elkaar. Wat ik ook zal doen, gezien de signalen die ik 
kreeg, is voor de stemverklaring de fracties nog de gelegenheid geven om wijzigingen in moties 
aan te brengen of moties in te trekken. Ik heb begrepen dat zich ook daar activiteiten hebben 
afgespeeld. Het wordt anders erg verwarrend als dat in een stemverklaring gaat gebeuren. Op 
die manier hopen wij enige ordening te krijgen. Ik zie de heer Rijsdorp gUmmen. Daar heeft hij 
ongetwüfeld deze lange schorsing voor gebruikt. Hij duurde langer dan u had aangekondigd. U 
hebt daar ongetwijfeld een reden voor. U hoeft zich er niet over te verantwoorden. Dat kost 
allemaal maar weer tüd. We zijn natuurUjk wel reuze nieuwsgierig naar de resultaten. Dus dan 
begin ik met agendapunt 7. Dat betreft het Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 en 
Kadernota 2011-2014. Daar hebt u moties over ingediend. De heer Bosma mag beginnen." 

De heer Bosma: "Dank u wel, voorzitter. Om onduidelijkheid over motie 4 weg te nemen, is de 
eerste regel bü verzoekt het college om, gewijzigd. De tekst van de eerste regel gaat luiden: bij 
de zorgaanbieder te inventariseren of de opvang enzovoort. De rest bUjft ongev/ijzigd." 

De voorzitter: "Kan iedereen dit goed volgen? Dan stel ik voor dat we daar geen nieuwe motie 
voor in omloop brengen maar dat we dat zelf even met de pen aanbrengt. Wilt u nog een keer 
herhalen wat de wijziging is?" 

De heer Bosma: "Natuurlijk. Verzoekt het college om: bij de zorgaanbieder te inventariseren of 
de opvang van kwetsbare jongeren enzovoort. Daarna gaat de tekst gewoon door." 

De voorzitter: "Motie 4. Voor iedereen duidelijk? Dan kijk ik verder langs de rij. Andere fracties? 
Mevrouw Roda." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ik wil even iets zeggen over motie 5 en motie 7. Motie 
5, inzake de nieuwe energie, zullen wij intrekken. Wij willen heel graag het document dat 
aanleiding vormde tot deze motie nameUjk: Nederland krijgt nieuwe energie, in de commissie 
inbrengen zodat we dit ook kunnen betrekken bij de besprekingen over dit onderwerp. Daarbij 
zal ons uitgangspunt zijn dat we de energiehuishouding van Flevoland, inclusief transport, in ons 
beleid willen gaan betrekken en dat de 50 % die we nu dus steeds buiten beschouwing laten, ook 
meegenomen gaat worden." 

De voorzitter: "Dan constateer ik dat motie 5 is ingetrokken. Voor het overige laat ik het even 
aan uw initiatief over als het gaat om het agenderen. U kunt de procedure bewandelen die 
daarvoor geldt." 

Mevrouw Roda: "Ja. Dan wat betreft motie 7. Ook die trekken wij in. Wij zullen in de commissie 
Ruimte met een initiatief komen om vraagstelling te formuleren waarbij het nadrukkeUjk onze 
bedoeling is om te kijken of we kunnen komen tot een vraagstelUng voor het Flevopannel, 
waarin de inbreng van meerdere partüen opgenomen is." 

""̂ ^ 

De voorzitter: "Ik constateer dat motie 7 is ingetrokken. Dat waren ze? Dank u wel. Nog andere 
fracties? De heer Rijsdorp." 

n_ Jj 
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De heer Riisdorp: "Voorzitter, met betrekking tot motie 13. Twee redactionele punten/ 
aanvuUingen en één inhoudelijke. Bij overwegende dat, het eerste punt is achter speerpunt 
toegevoegd: de luchthaven Lelystad. Om dat zo duideUjk is om welk dossier het gaat. Bij, 
draagt het college op, komen er een paar woorden bü. Ik lees de volledige zin: initiatieven te 
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onderzoeken en, zo nodig, voorstellen te doen om financiële middelen beschikbaar te stellen en 
de voortgang ten aanzien van de doorontwikkeUng van de business Airport een impuls te geven. 
Dat waren de twee redactionele punten." 

De voorzitter: "Ik hoor aarzelende stemmen. Wilt u dit nog even herhalen? Zodat iedereen 
begrijpt wat u verandert." 

De heer Riisdorp: "Initiatieven te onderzoeken en, zo nodig, voorstellen te doen om financiële 
middelen beschikbaar te stellen enzovoort." 

De voorzitter: "Dus voorstellen te doen om. Is dit voor iedereen duideUjk? Ja, gaat u verder." 

De heer Riisdorp: "Er is een beslispunt bijgekomen. Dat gaat over de opmerking van de WD als 
het gaat over de dekking. De tekst daarvan luidt: ten aanzien van de dekking van eventueel 
benodigde financiële middelen, te putten uit de strategische reserve." 

De voorzitter: "Ik zal de zin herhalen om te controleren of het goed overkomt. Ten aanzien van 
de dekking van eventueel benodigde financiële middelen, te putten uit de strategische 
financiële reserve. Dat voegt u toe aan de opdracht aan het college." 

De heer Riisdorp: "Dat is correct. Daarmee wordt de motie geacht ook mede te zün ingediend 
door de WD en het CDA." 

De voorzitter: "In principe kunt u dat niet voor een andere partij meedelen. Dat moeten ze zelf 
doen. Maar dat horen v/ij dan wel." 

De heer Oost: "Wü hebben hem ook mee ingediend, voorzitter." 

De voorzitter: "Ik ga kijken naar de andere fracties. Kon iedereen dit volgen? Is het nodig om 
een nieuwe motie in omloop te brengen zodat u weet wat u beslist of zegt u: de wijzigingen zijn 
voldoende helder, v/ij kunnen door met de vergadering. Anders schors ik." 

De heer Siepel: "Het spijt me dat ik toch weer met een technische vraag ten aanzien van de 
gewijzigde tekst in de motie van de PvdA moet komen. Als de Staten besluiten om ten aanzien 
van de dekking uit de financiële middelen te putten van de strategische reserve, heeft het dan 
de status van een besluit dat wij de reserve daarvoor beschikbaar stellen of verwachten we 
daarvoor een voorstel?" 

De voorzitter: "Ik begrijp de tekst zo dat GS wordt uitgenodigd om een voorstel te doen aan PS. 
U kunt dan opnieuw beoordelen of u dat de juiste gang van zaken vindt." 

De heer Riisdorp: "Het staat zelfs letterlijk in het eerste besUspunt. In de redactionele 
toevoeging. Ik had het misschien geen redactionele toevoeging moeten noemen. De toevoeging: 
voorstellen te doen om." 
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De voorzitter: "Het dekkingsvoorstel is slechts een suggestie aan GS. U wacht het voorstel 
uiteindeUjk af. Zo lees ik de tekst." 

De heer Kramer: "Voorzitter, mag ik nog een suggestie doen? Er staat: de eventueel benodigde 
middelen. Ik zou eerder geneigd zijn om te zeggen: de benodigde middelen eventueel te putten 
uit de strategische reserve. Want het is niet onmogeUjk dat er middelen zijn, buiten 
bijvoorbeeld de provincie, waar je uit kunt putten. Die mogeUjkheid houd je op dat moment 
ook nog open." 

De voorzitter: "Wat is daarop uw antwoord?" 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, het ging om eventuele middelen. Dat het uit de strategische 
reserve gaat is in beginsel de vraag. Uiteraard hebben v/ij een verstandig coUege. Zij 
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interpreteert onze moties altijd zodanig dat als een andere weg slimmer is, zij ons dat, op zijn 
minst, even meedeelt." 

De voorzitter: "Wij begrijpen de letter van de tekst maar wij mogen naar de geest handelen." 

De heer Kramer: "Dat is akkoord." 

De voorzitter: "Kan iedereen het nog volgen? Dat is belangrijk. Dan schrijven wü de motie dus 
niet opnieuw uit, maar doen wij het met zelf aangebrachte v/ijzigingen. Zijn er andere fracties 
die moties willen wijzigen, intrekken of toe v/illen voegen? Weet u het zeker? Moet ik u nog 
enige bedenktüd geven? Dat is niet het geval. Dan gaan wü nu over tot de ronde van 
stemverklaringen, voor zover daar poUtiek een noodzaak toe is. Ik ga gewoon de rij even af. De 
fractie van de ChristenUnie. De heer Siepel." 

De heer Siepel: "Voorzitter, dank u wel. Mün fractie heeft in ieder geval de behoefte om ten 
aanzien van vier moties die nu nog over zijn, een korte verklaring rond de stemming af te 
leggen. Ten eerste betreft dat motie 4, jongerenhuisvesting. U had al begrepen dat mijn fractie 
kan instemmen met de geest van deze motie. Na de redactionele wijziging is dat alleen nog 
maar beter geworden. Ten aanzien van motie 8 van de SGP die gaat over samenwerking tussen 
de diverse overheidsinstanties, vinden v/ij het jammer dat deze motie staande is gebleven. Wij 
zijn namelijk voldoende overtuigd dat het college werkt in de geest van de eerder genomen 
Statenbesluiten. Vanwege het overbodig zijn van deze motie zal zij ook niet de instemming van 
de ChristenUnie krijgen. Hoewel we uiteraard wel achter de doelstelling van de motie staan. 
Motie 10, de Meatfree Mondays. Hier zal mijn fractie ook niet mee instemmen omdat het, wat 
ons betreft, ongepast is dat de Staten zich tot op dit detailniveau met de bedrijfsvoering of het 
personeelsbeleid of andere vormen die aan het college zijn overgedragen, uitspreken. Ook voor 
deze motie geldt dat wü op zichzelf sympathiek staan tegenover de gedachte die hier achter 
zit. We zien echter geen noodzaak om de motie te steunen. Tot slot het speerpunt luchthaven 
Lelystad. Met inachtneming van de gemaakte wijzigingen van de indieners, zal die motie de 
steun van de ChristenUnie fractie hebben." 

De heer Van Ravenzwaaii: "Ten aanzien van motie 8. Op zich een sympathieke motie maar de 
v/ijze waarop het college dit al langdurig aanpakt en waar wij bovendien te maken hebben met 
een aantal rijkstaken waar wij geen invloed op hebben, vinden wij de motie weliswaar 
sympathiek, maar stemmen v/ij toch tegen." 

Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. Een stemverklaring van de PvdA wat betreft de moties 4 en 
8. Ook wij staan sympathiek tegenover het initiatief wat betreft jongerenhuisvesting maar, 
evenals de ChristenUnie, gaat het ons ook om de geest van de motie en die is ook verbeterd. We 
steunen hem dus. Motie 8. InhoudeUjk wel sympathiek maar, volgens ons, overbodig en we 
steunen geen overbodige moties." 

De heer Posthumus: "Voorzitter, kort over motie nummer 9 en 10. Motie 9 vinden vnj 
sympathiek. De gedeputeerde heeft aangegeven dat het inmiddels vanuit dit huis wordt 
gefaciliteerd. De stand van zaken, hoe dat precies wordt gefaciliteerd zal de gedeputeerde ons 
nog laten weten. Wij nemen daar genoegen mee en vinden dus op dat punt de motie overbodig. 
Motie 10 daar stemmen wü ook tegen omdat v/ij dat de keuzevrijheid van de medewerkers 
vinden." 

(uQ!' De heer Oost: "Motie 13 over de luchthaven, hebben wij mede ondertekend. We hebben hem 
,̂ mede ingediend." 

>. De voorzitter: "Dank u wel. Daarmee hebben wij iedereen gehad? Ik heb nog een opmerking 
waarvan de gedeputeerde mij er terecht op wees dat die misschien niet voldoende onder de 

y-^j aandacht is gebracht. Het betreft de motie 1, integraal risicomanagement. Daar wordt een 
,--^ datum in genoemd van 1 oktober. Dat is puur procedureel niet haalbaar. Als we dat met elkaar 

l L 3 i afspreken moet het 1 november worden want anders zou het betekenen dat over een week of 
twee het werk feitelijk al klaar moet zijn in verband met de tussenUggende zomervakantie. Het 
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is dus puur procedureel. Als u er geen bezwaar tegen heeft dan gaan we er vooralsnog van uit 
dat, als hij wordt aangenomen, het om 1 november gaat. Anders krijgen we daar later 
misverstanden over. De WD wil nog wat zeggen." 

De heer Bosma: "Ja, aangezien de PvdA niet mocht mededelen dat wij mede indiener zijn van 
de motie over de luchthaven, motie 13, wil ik dat hier nog even expliciet herhalen. Wij zijn 
mede indiener. Bij dezen." 

De voorzitter: "Dat zün er al drie. Nog een paar liefhebbers?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, even met betrekking tot de motie over integraal 
risicomanagement. Wij zün mede indiener daarvan. Ik zou mijn collega's willen oproepen om 
een hele simpele tekstwijziging aan te brengen. Om als 1 oktober niet haalbaar is daar gewoon 
1 november neer te zetten. Dan is het gewoon klaar." 

De heer Bosma: "Akkoord bij ons." 

De voorzitter: "Motie 1 heeft een wijziging ondergaan. 1 oktober wordt 1 november. Kan 
iedereen daarmee akkoord gaan? Dan begin ik ook gehjk met motie 1 in stemming te brengen. 
Er zün op dit moment 37 leden aanwezig. De heer Van Amerongen en de heer Brouwer zün niet 
aanwezig. De heer van Amerongen is vertrokken om zün installatie als wethouder van Dronten 
niet te missen. Daardoor zün twee leden niet aanwezig. Het betekent dat 19 voorstemmers een 
meerderheid vormen. Dat moeten wij ons reaUseren. Wü gaan stemmen bü handopsteken. 
Stemming. 
Motie 1: Integraal risicomanagement 
Voor stemmen: allen. 
De motie is met algemene stemmen aangenomen. 37 stemmen voor nul tegen. 

Motie 2: Scholierenpagina provincies middenbestuur 
Voor stemmen: allen. 
De motie is met 37 stemmen voor aangenomen. 

Motie 3 is vervallen. 

Motie 4: Jongerenhuisvesting/ uitstroom jeugdzorg. 
Voorstemmen: allen. 
De motie is met algemene stemmen, 37 stuks, aangenomen. 

Motie 6: Temporiseren speerpunt luchthaven. 
Voor stemmen: PvdD, SP, GroenLinks (9 stemmen) 
De motie is verworpen. Met 28 stemmen tegen. 

Motie 8: Samenwerking tussen de diverse overheidsinstanties bij toezicht- en 
handhavingsinstanties die werkzaam zün in de provincie. 
Voor stemmen: SGP, GroenLinks en WD (11 stemmen) 
11 stemmen voor, 26 stemmen tegen. 
Daarmee is de motie verworpen. 

Motie 9: Bevordering thuiswerkende medewerkers van de provincie. 
Voor stemmen: PvdD, SP, SGP en GroenLinks (10 stemmen) 
10 stemmen voor, 27 stemmen tegen. 
Daarmee is de motie verworpen. 

Motie 10: Meat Free Mondays. 
Voor stemmen: PvdD, SP en GroenLinks (9 stemmen) 
9 stemmen voor, 28 tegen. 
Daarmee is de motie verworpen. 
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Motie 12: Lectoraat jeugdzorg. 
Voor stemmen: allen. 
37 stemmen voor, nul tegen. 
De motie is aangenomen. 

Motie 13: De gewijzigde motie speerpunt luchthaven Lelystad. 
Voor stemmen: WD, CDA, SGP, PvdA, ChristenUnie 
Tegen stemmen: SP, PvdD en GroenLinks 
9 stemmen tegen en 28 stemmen voor. 
De motie is aangenomen. 

Stemming Voorjaarsnota en Kadernota. U ziet bü de besUspunten van de Voorjaarsnota en de 
Kadernota de punten a t /m e staan. Is er behoefte om de punten apart in stemming te brengen 
of mag ik dat integraal doen? Het kan integraal, zie ik iedereen knikken. Dan breng ik de punten 
a t /m e van het Perspectief 2010-2014: Voorjaarsnota 2010 en Kadernota 2011- 2014, in 
stemming. 
Voor stemmen: allen. 
Het is met 37 stemmen voor en nul tegen aangenomen." 

8. Voortgangsrapportage Oostvaarderswold 
De voorzitter: "Is er behoefte om hier een stemverklaring over af te leggen? Niemand? Dan breng 
ik het nu in stemming, wat betreft de besUspunten. 
Voor stemmen: allen. 
87 stemmen voor en nul tegen. 
De rapportage is met algemene stemmen aangenomen." 

10.Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies 
De voorzitter: "De bestuurskrachtmeting zou ook integraal in stemming gebracht worden. Is er 
iemand die nog een stemverklaring af wil leggen over de beslispunten? Dat is niet het geval. Wie 
stemt in met de besUspunten? 
Voor stemmen: allen. 
Wie stemt er niet mee in? Niemand. 
Dan is het integraal aangenomen. 37 stemmen voor en nul tegen." 

9. De financiering grondaankopen Oostvaarderswold 
De voorzitter: "Wie van u wil hier het woord over voeren?" 
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De heer Simonse: "Voorzitter, toch even resumerend, heel in het kort, zoals v/ij ingestoken 
hebben in de commissie Ruimte. Daarbij was ons kernwoord: betrouwbare overheid. Dat willen 
wij als provincie zijn. Die houding verwachten wij ook van de landeUjke overheid. Wij hebben 
het er over gehad dat wi j , wat betreft de landeUjke overheid, daar in teleurgesteld zijn. De 
gedeputeerde heeft gezegd dat zij de minister ervan in kennis heeft gesteld hoe Flevoland 
wenst te opereren. Wij zeggen op onze beurt dat wij de laatste maanden wel horen dat de 
minister zichzelf de bevoegdheid geeft om een aantal treinstations in Nederland een plaats toe 
te v/ijzen of op te waarderen. We horen wel de minister van LNV uitspraken doen over minder 
natuur. Verkiezingsretoriek. Op dit punt zijn wü teleurgesteld. Wij beseffen heel goed dat wü 
toch verder moeten. In die zin willen wi j , als SGP, ook onze verantwoording nemen voor het 
voorstel, de drie punten, die voor ons Uggen. We kunnen uiteindeUjk niets anders doen dan 
instemmen. Maar wü missen de handtekening." 

De heer Bouma: "Dank wel, voorzitter. De CDA fractie heeft er sterk voor gepleit om de 
grondverwerving vlot te laten verlopen. Nu dat nog vlotter gaat dan wij eigenUjk met zijn allen 
verwachtten aan de ene kant en aan de andere kant de financiering ervan stagneert, moeten 
v/ij een keuze maken. Wij staan ook voor een betrouwbare overheid en ondernemers die in 
gesprek zün over de verkoop van de bedrijven aan de provincie, daarvan kunnen wij het als 
provincie niet maken om halverwege het gesprek, bij de verwachtingen die wij gewekt hebben, 
te zeggen: u moet even wachten. Vanuit dat oogpunt gaan v/ij akkoord met dit voorstel. Wel 
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beseffende dat, wat ons betreft, naar onze inschatting, er toch een behoorUjk financieel risico 
aan zit en wij het wel op prijs stellen als het coUege binnen niet al te lange ti jd komt met 
richtingen over de eventuele financiering van dit risico. We gaan echter akkoord met het 
voorstel." 

De heer Geersing: "Dank u wel, voorzitter. Ook wij kunnen er kort over zijn. In navolging van 
wat de voorgaande sprekers hebben aangegeven is ons pleidooi om de snelheid en de 
duideUjkheid vast te houden. Het eerst volledig verwerven van de gronden in het 
Oostvaarderswold. We hadden graag gezien dat, ten aanzien van de risico's, we daar wat 
zwaarder op hadden ingestoken, daar waar ook naar ons idee de risico's toch weleens op een 
dusdanige manier worden ingeschat dat ze beperkt zouden zijn, maar naar ons idee zouden zij 
ook best wel eens groter kunnen zijn. Wü kunnen verder instemmen met datgene wat voorUgt." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik ervaar al uw inbreng eerder als stemverklaring dan als debat. 
Misschien kunnen we beslissen om over te gaan tot stemming. Is dat het geval? Sla ik iemand 
over? Ik had u niet gezien." 

De heer Steendijk: "Ik kan het kort houden. In grote Ujnen is het meeste al gezegd. Wij kunnen 
instemmen met het voorstel. OnduideUjkheid in het gebied laten is het laatste wat de WD zou 
willen. Door de landelijke situatie is er eigenUjk een storing wat de politiek betreft. Daar 
kunnen v/ij hier weinig aan veranderen. Maar je dient het risico zeker niet in het gebied neer te 
leggen. Dus van harte instemming met dit voorstel dat volgens ons goed gedekt is. Dank u wel." 

De heer Riisdorp: "Een stemverklaring. De PvdA vindt dit een uitstekend voorbeeld van hoe de 
provincie zou moeten opereren. Conform ons betoog in de Algemene Beschouv/ingen stemt de 
PvdA in met alle beslispunten." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere Statenleden? Ik kan me niet aan de indruk onttrekken 
dat u allen voor bent. Ik breng het nu in stemming. 

Stemming. 
Voor stemmen: allen 
Tegen stemmen: niemand 
Het voorstel is met 37 stemmen voor en nul stemmen tegen aangenomen." 

11. Uitbreiding Statengriffie 
De voorzitter: "Dan kijk ik even naar de klok. Ik v/il inventariseren of er behoefte is aan debat 
over agendapunt 11. Als dat het geval is schors ik de vergadering voordat we gaan eten. Anders 
krijgen we koud eten, heb ik begrepen. Als u zegt: nee, ik heb alleen maar een paar 
opmerkingen, dan maken wij het af." 

De heer Kramer: "Voorzitter, ik weet niet of er een debat komt maar wij hebben zeker een paar 
opmerkingen, 
ontstaat." 

Het kan best zijn dat er, naar aanleiding van de opmerkingen, een debat 
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De voorzitter: "Ik stel voor dat wij een poging wagen. Dat we ook afspreken dat we uiterUjk 
19.30 uur of schorsen of tot stemming overgaan. Dan zal ik dat om 19.30 uur aan de orde 
stellen. Zullen wij dat afspreken? Dan begin ik bij mijnheer Kramer." 

De heer Kramer: "Voorzitter, de discussie in de vergadering van de commissie Bestuur spitste 
zich er vooral op toe in hoeverre de werkzaamheden van de griffie structureel van aard zijn. 
Dus behorend tot de reguUere taken en in hoeverre er taken zün die incidenteel zün en aan de 
organisatie ontv/ikkeUng konden worden toegedeeld. Dat laatste werd de flexibele schil 
genoemd. In de commissie heeft WD woordvoerder, de heer Van Amerongen, gezegd dat uit het 
overzicht dat voorlag te concluderen viel dat er 2,6 fte in de flexibele schil zat. Dat leek nogal 
veel, op de totale formatie. Hij heeft er vragen over gesteld. Als beantwoording kregen wü een 
activiteitenboom en daaruit bleek dat de interpretatie was dat er eigenUjk maar 1,1 fte, dus 
1,5 fte minder, was in de flexibele schil. De ontwikkeltaken, het opzetten en implementeren 
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van het PS loket, het opzetten van de uitzendingen voor de Statenvergaderingen, het opzetten 
van verbeteringen van het vergadersysteem en het communicatiesysteem. De ontwikkeling 
daarvan wordt in dit voorstel eigenUjk doorgeschoven. Op termijn zün dit reguliere taken die 
ook behoud krijgen van fte's. Dat is een aanname die volgens ons niet helemaal correct kan 
zijn. Het ontwikkelen en opzetten van een proces kost je immers altijd veel meer tüd dan het 
onderhouden van een goedlopend proces. Dat geconstateerd hebbende en daarbij ook 
constaterend dat je eigenUjk niet kunt aangeven hoeveel dat nou precies is, het verschil tussen 
het ontv/ikkelen en het onderhouden van reguliere taken, Ujkt het ons wel heel verstandig om 
bij dit voorstel ook aan te nemen dat wij hier, over een jaar of twee, nog eens goed naar 
kijken. Hebben die ontv/ikkeltaken, die dan inmiddels reguUer zijn, nog recht op de 1,5 fte? 
Kort en goed. We kunnen dit voorstel steunen zoals het nu voorligt. Wel graag met een 
evaluatie, over twee jaar, over deze formatie-uitbreiding." 

De voorzitter: "Dat Ugt overigens in de rede. Laten we daar geen debat over voeren. U hoeft er 
niet over te strijden. Wü kunnen sowieso afspreken dat we evalueren. Ik kijk even verder de rij 
langs. Mevrouw Boode heeft zich ook gemeld." 

Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. In de commissie heb ik, namens mün fractie, excuses 
gemaakt dat vnj het griffieplan nog niet hadden gezien. We hadden gewoon niet gelezen dat 
onderaan het stuk stond dat we dit konden opvragen of inzien. Dat hebben wij inmiddels 
uiteraard wel gedaan en dat maakt ook dat onze fractie inhoudelijk achter het voorstel kan 
staan. Het plan laat overduideUjk en overtuigend zien waar de verbeterplannen en de 
verbetermogeUj kheden liggen voor het werk van de griffie. Daarmee ook de 
verbetermogeUj kheden voor het werk van ons als Statenleden. Wij zijn ervan overtuigd dat daar 
ook nog wel een tandje bij kan. We hebben wel moeite, dat hebben wij ook in de commissie al 
gezegd, met de dekking van het voorstel in het tweede jaar. In 2010 is het daadwerkeUjk 
onvoorzien en is dekking uit onvoorzien dan ook geboden. Wij vinden het echter niet 
verdedigbaar dat je nu al, mei 2010, zou zeggen: dat er iets onvoorzien is in 2011. Zeker waar 
de Commissaris bij eerdere gelegenheden ook al heeft aangegeven dat het eigenlijk in de 
Kadernota had moeten worden meegenomen. Daarom hebben v/ij een amendement gemaakt. 
Om het coUege te verzoeken om het mee te nemen in de reguliere voorbereiding op de 
begroting 2011." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik denk dat u het voldoende heeft toegeUcht. Het amendement zal 
op zichzelf duideUjk zijn. Het woord is aan mevrouw Roda." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ik kende de inhoud van het amendement nog niet maar 
ik wilde een opmerking van gelijke strekking maken. Verder zou ik ook nog even willen 
aangeven dat het, als je terugkijkt naar de afgelopen jaren, eigenUjk steeds zo geweest is dat 
er ad hoc of tijdelijke klussen waren. In die zin, denk ik richting WD, dat er zeker een nuttige 
invuUing van die fte's zal zün ook nadat zaken geïmplementeerd zün. Dan dient zich wel weer 
iets anders aan dat ook moet gebeuren." 
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De heer Van Wieren: "Ja, voorzitter even heel kort. We zün nu een X-aantal jaren bezig in het 
duale stelsel. Om onze taken goed te kunnen vervullen hebben wij ook diverse bijeenkomsten 
gehad. Daar zijn ook allerlei voorstellen uitgekomen. Het gaat erom dat de griffie ons 
ondersteund zodat wij als Statenleden ons werk goed kunnen doen. Er zijn nu voorstellen 
gedaan waardoor v/ij dat werk nog beter kunnen gaan doen. Het heeft daarom onze 
instemming. Wü zün mede indiener van het amendement van de PvdA met betrekking tot 
dekking voor 2011." 

De heer Schutte: "Dank u wel, voorzitter. Voor zover ik weet is mijn fractie geen mede indiener 
van het amendement maar wat ik er van gehoord heb en de geest en strekking ervan, kunnen 
wij het van harte steunen. Voorzitter, in de commissie is er uitgebreid bij stilgestaan. Ook 
vandaag worden hier en daar nog even de puntjes op de i gezet. Het is duidehjk dat de griffie 
slagvaardig moet kunnen werken en voldoende armslag moet hebben om een goed product te 
leveren. Daar hebben wij als Staten alleen maar belang bü- We praten hier over een uitbreiding 
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van 1,5 fte. Het wordt in de gaten gehouden door na twee a drie jaar nog eens te küken of dit 
de goede bezetting is. In dat Ucht kan mijn fractie dit stuk van harte steunen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Heeft iedereen de kans gehad om wat te zeggen? Als ik mag 
proberen samen te vatten wat er is ingebracht qua wijziging ten opzichte van het voorstel, dan 
zie ik twee dingen: het ene is de afspraak en mijn reactie daarop dat v/ij na twee jaar serieus 
kijken naar een evaluatie van de opbouw van de formatie in de griffie. Dat Ujkt me geen 
probleem. Het Ugt in de Ujn van de rede bij dit soort ontwikkelingen. Het tweede is het 
amendement, dat u niet voor u heeft Uggen. De crux van het amendement, zoals het bij mij is 
overgekomen, is dat u zegt: wü voegen deze formatieplaats toe aan de organisatie zoals wij die 
hebben. Hij wordt daarmee onderdeel van de reguUere begroting. Hij wordt qua boeking niet 
ondergebracht bü onvoorzien. Dat is de crux van het amendement. Het is gewoon een 
toevoeging aan de huidige formatieomvang en wordt reguUer in de begroting geregeld. Dat is 
wat u zegt met het amendement. Iedereen stemt daarmee in? Dat is de juiste interpretatie?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, met ingang van 2011." 

De voorzitter: "Ja, met ingang van 2011. Het is wel een toevoeging. We hebben het niet over 
andere acties. Dan breng ik nu het voorstel in stemming. Dat begint formeel met het 
amendement. Het amendement breng ik dus eerst in stemming. Wij besUssen dan of de 
wijziging daadwerkeUjk wordt aangebracht. Kan ik het in stemming brengen zonder dat u het 
voor u hebt Uggen? Het is voldoende helder, denk ik. Kunt u daarmee akkoord gaan? Het is niet 
helemaal gebruikeUjk maar het is een vrij eenvoudig onderwerp. Dan breng ik de wijziging, 
zoals door mij verwoord, in stemming. 

Amendement. 
Voor stemmen: allen. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het amendement aangenomen. 
Dan breng ik nu het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amendement, in 
stemming. 
Voor stemmen: allen. 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het voorstel met algemene stemmen - 37 stuks- aangenomen." 

12. Sluiting 
De voorzitter: "Daarmee is deze vergadering tot een einde gebracht. Ik dank u allen harteUjk 
voor uw inbreng en ik zie u graag een volgende vergadering terug." (19.30 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 17 juni 2010. 

de griffier, de voorzitter. 
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