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Ondervrerp: "Een man een man, een woord een woord' 

Motie nr.: 

Agendapunt: 5a 

Onderwerp Statenvoorstel: Programmabegroting 2015 

Nummer Statenvoorstel: 1646208 

Aan de voorzitter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 
in vergadering bijeen op 12 november 2014 

Overwegende dat: 
- De SGP en de PW een motie hebben ingediend bij de Perspectiefnota over de omvang van het niet-
geoormerkte deel van de reserve Grootschalige Kunstprojecten; 
- Na het indienen van deze motie de Gedeputeerde de toezegging heeft gedaan om met een nader voorstel op 
dit punt te komen en deze toezegging ook als zodanig is genoteerd;' 
- Dit aanleiding voor beide partijen is geweest om deze motie in te trekken;^ 

Constaterende dat: 

- Deze toezegging (nog) niet is nagekomen 

Verzoekt het college: 
- Deze toezegging alsnog na te komen in deze bestuursperiode 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting motie: 

De motie zoals deze is ingediend bij de Perspectiefnota (en later ingetrokken zonder dat daarover is gestemd) 
constateert dat sinds 2011 niets meer is onttrokken aan de reserve Grootschalige Kunstprojecten en de 



reserve autonoom is doorgegroeid door jaarlijkse standaardstortingen. Uit de Programmabegroting 2015-2018, 
pagina 189, blijkt dat de reserve doorgroeit naar €662.000 in 2018, waarbij een relatief beperkt deel van de 
reserve van €180.000 benodigd is voor het T landschapskustwerk. Het ligt in de rede de toezegging uit te 
voeren door (een deel van) het niet geoormerkte deel over te boeken naar de algemene reserve of een nader 
bestedingsdoel hieraan te koppelen. Aangezien de Gedeputeerde dit niet heeft toegezegd, maar alleen heeft 
toegezegd met een nader voorstel te komen, wordt nu met de huidige motie alleen verzocht om deze 
toezegging na te komen en zien we een nader voorstel graag tegemoet. 

Naam initiatiefnemer 
J.N. Simonse (SGP) 

Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 2:32:34, letterlijk transcript. Gedeputeerde Appelman: "Ik zal 
samen met het college bekijken of we, met behoud van de 1 % regeling, kunnen komen tot een aframing van 
de voorziening. U moet wel voor ogen houden dat daar inmiddels een aantal oormerken in zitten. Maar ik 
begrijp ook de door meerdere partijen gedane oproep die daartoe is gedaan en wi j zullen daaromtrent met 
voorstellen b i j u komen". Deze toezegging is ook genoteerd als opmerking bij motie nummer 11 op de website 
(stateninformatie.nl bij de betreffende webcast). 
^ Provinciale Staten, 11 juni 2014, webcast om 3:16:55, letterlijk transcript. Statenlid Simonse (SGP): "De SGP, 
maar ook de PW, acht het antwoord van de Gedeputeerde als een toezegging bij motie nummer 11 en 
daardoor, door deze toezegging, trekken wij deze motie in en wachten wij het nieuwe voorstel van het 
college op dit gebied af of we zien het terug in de begroting". 
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Aldus besloten in 

griffier, 
A. Kost 

gadering van Provinciale Staten van 

voorzitter, 
L. Verbeek 


