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Notulen van de openbare vergadering van Provindale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 14 oktober 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. BUek-de Jong (WD), de heren M.J.D. Witteman (PvdA), M.F.A. van Diessen (WD 
vanaf 19.45 uur), A.L. Greiner (CDA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), de dames M.C. Bax (PvdD), F.J.E. 
Boode-Groot NibbeUnk (PvdA), de heren R.P.G. Bosma (WD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer 
(CU), 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), mevrouw N. de Lange (SP), de heer W.C. Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-
Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels (PvdA), H. van Ravenzwaaij (SP), A.A. 
Rijsdorp (PvdA), F.N.E.M. van Schoot (GL), D.G. Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), J.N. Simonse 
(SGP), A.J. Steendijk (WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren A. Stuivenberg 
(SP), K. Tadema (CU), de dames L.B.H. Venselaar (PvdA), C.P.M, de Waal (SP), Y. Weijand (WD), 
de heer J. van Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: 
De heren N. Benedictus (VVD), J.J. Posthumus (CDA), E. Taskin (PvdA), de dames M. Luyer (CDA), 
A.S.M. Roda (GL) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

Griffier: 
Mevrouw R.C.M. Stadhouders 

1.Opening. 
De voorzitter: "Dames en heren, allemaal hartelijk welkom op deze vergadering van Provinciale 
Staten van Flevoland op 14 oktober 2010. Wij zullen het vanavond moeten doen zonder de 
inbreng van mevrouw Roda van GroenLinks, de heer Benedictus van de WD fractie, mevrouw 
Luyer en de heer Posthumus van de CDA fractie. Ik acht echter de andere fractieleden meer dan 
capabel om hen te vervangen. Het zal vast goed gaan." 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Wij hebben geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Zijn er fracties die op de 
agenda een voorstel tot wijziging zouden willen indienen? Dat is niet het geval. Dan is de 
agenda, bij dezen, vastgesteld." 

3. Notulen van de openbare vergadering van 9 september 2010 en 30 september 2010 
De voorzitter: "Wij hebben geen wijzigingsvoorstellen ontvangen. Dat is correct? Dan zijn de 

.,fi_J} notulen nu vastgesteld." 

4. Mededelingen 
De voorzitter: "Er zijn onzerzijds geen mededeUngen te doen. Ook niet vanuit de fracties? Dat is 

=r=-7 p,-g|. î gf geval." 
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5. Lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: "U hebt een actuele Ujst van ingekomen stukken op uw tafel aangetroffen. Zijn er 
opmerkingen over te maken? Dat is niet het geval. Dan is daarmee agendapunt 5 ook 
afgehandeld." 

6.Hamerstukken 
a. Plan van aanpak en procesgeld provinciale uitvoering Integraal Afsprakenkader Almere 
b. PS-rapportage Oostvaarderswold Najaarsnota 2010 
c. Vaststelling 9^, 25^, 26^, 28^, 29^, 32^ en 33^ begrotingsv/ijzigingen 2010 van de provincie 
Flevoland 
d. VaststelUng 10^ 15^ 16^ 17^ 19^ 20^ 22^ 23^ 24^ 27" en 30" begrotingswijzigingen 2010 
van de provincie Flevoland 
e. Bijdrage uit Infrafonds ten behoeve van aanpassing Ramspolbrug 
f. Opdracht verlening OMFL inzake glasvezel 
g. Extra accountants kosten i.v.m. Definitieve afronding Europees programma EPD 2000-2006 en 
Leader+ Randstadprogramma 2000-2006 
De voorzitter: "Hierbij v/il ik opmerken dat ten aanzien van de punten 6c en 6d de bijlagen 
abusievelijk zijn betiteld met: Statenvoorstel. Er had eigenlijk moeten staan: bijlage. Dat 
verandert verder niets aan het voorstel maar het zou enige verwarring kunnen veroorzaken. Het 
zijn bijlagen bij de verzamelvoorstellen. Gaat u ermee akkoord om de agendapunten 6a t /m g 
bij hamerslag af te doen?" 

De heer Siepel: "Mijn fractie wil graag een stemverklaring afleggen voor wat betreft onderdeel c. 
en daarbij heel specifiek: de Tong van Lucifer. Wij worden geacht tegen die begrotingswijziging 
te hebben gestemd." 

De voorzitter: "Waarvan akte." 

De heer Simonse: "Voorzitter, dat was ons helemaal ontschoten maar v/ij sluiten ons op dit punt 
graag bij de ChristenUnie aan." 

De voorzitter: "Dat is heel eerlijk van u, maar v/ij begrijpen het. Het wordt genoteerd. Anderen 
nog? Dan is daarmee de Ujst van hamerstukken behandeld en zijn ze vastgesteld." 

7. Najaarsnota 2010 
De voorzitter: "Wie van u wenst hierover het woord te voeren? Laat mij dat even inventariseren 
zodat ik een beeld heb van de sprekers. Dat is een heel rondje. Dan maken wij een heel rondje. 
Mag ik de WD fractie als eerste uitnodigen? Het onderwerp is geschikt om vanachter het 
spreekgestoelte te behandelen. Ga uw gang." 

Eerst termijn 

De heer Bosma: "Dank u wel, voorzitter. De Najaarsnota is bedoeld om afv/ijkingen van de 
lopende begroting zichtbaar en verklaarbaar te maken. Zowel financieel als beleidsmatig. Het is 
goed dat de Najaarsnota nu een maand eerder wordt behandeld en daardoor niet 
ondergesneeuwd wordt door de begroting van komend jaar die wij op 4 november aanstaande 
behandelen. Wij kennen onszelf tenslotte. Terugkijken vinden wij vaak minder interessant dan 
vooruit kijken naar, waar nog kansen Uggen. Als we toch terugkijken, valt ons een aantal zaken 
op waar we lering uit kunnen trekken voor de volgende periode. De ontv/ikkeUngen van de 

J U n inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting baren ons zorgen. Wij zien graag een diepgaande 
'^' ' analyse over de achtergronden van de teruggang van de motorrijtuigenbelasting. Zijn er, onder 

' ~^ ) andere door verhoging van de motorrijtuigenbelasting vorig jaar, bijvoorbeeld auto's naar Noord-
'̂ ^̂ ==̂  Holland verplaatst door leasemaatschappijen? Het zou jammer zijn als we namelijk een andere 

r{J—3 trend niet zien omdat we denken dat dit alleen maar komt doordat er tegenwoordig steeds meer 
^~. hybride auto's komen die de opbrengsten uit de motorrijtuigenbelasting verlagen. Wat ons 

( (O i betreft li jkt, op korte termijn, een verhoging wat te kortzichtig. Het onderwerp 
O motorrijtuigenbelasting brengt ons ook op de reeds eerder aangekondigde risicoanalyse. Wij zien 
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uit naar het document dat ons is toegezegd in het najaar. Ook de archeologische opgraving bij de 
N23, in een ti jd waarin de begroting steeds beleidsarmer moet worden, geeft aan dat 
onverwachte uitgaven ons flink kunnen bezighouden. En toch zijn bepaalde trends wel degeUjk 
te voorzien en is het mogeUjk, binnen grenzen, daarop te anticiperen." 

De heer Simonse: "Voorzitter, ik zou de WD willen vragen wat voor andere mogelijkheden zij 
ziet, behalve het verhogen van de MRB. U zegt er is een onderzoek nodig, een diepgravende 
analyse. Wat voor instrumenten ziet u nog meer?" 

De heer Bosma: "Mijn opmerking over de analyse was bedoeld in de zin van: wat is een reden 
waarom er een wijziging optreedt in de verwachtte inkomsten van de motorrijtuigenbelasting. 
Vindt er een gedragsverandering plaats? Bijvoorbeeld bij de leasemaatschappijen die een grote 
bijdrage leveren aan de opcenten. Sturen wij met een verhoging averechts. Jagen wij de 
leasemaatschappijen weg? Ze blijven misschien hun kantoor hier houden maar gaan mogelijk hun 
wagenpark ergens anders stallen. Dat willen wij graag weten voordat v/ij er verder over 
besluiten. Ik had het over de risicoanalyse. Dat document is ons toegezegd. Dat er veranderde 
ontwikkelingen aankomen is ons natuurUjk wel duidelijk, wat betreft het Provinciefonds. De 
begroting is nog niet helemaal sluitend in de periode 2011-2014. Dus anticiperen is, wat ons 
betreft, het devies. De tegenvaller van het IPO is door de CdK in de commissie verklaard, onder 
meer door het hoofdeUjk omslaan van de kosten van bepaalde projecten en niet naar rato van de 
financiële draagkracht. De WD vraagt het college te bevestigen dat al het mogeUjke gedaan zal 
worden om de systematiek van kostentoev/ijzing veranderd te krijgen. Op het gebied van 
infrastructuur blijkt, dat een gedeelteUjke verdubbeling van het spoor tussen Almere en 
Amsterdam wordt afgeblazen. Ook bUjkt dat het besluit dat de bereikbaarheid via de A27/AGU 
verbinding nog op zich laat wachten. Wij dringen er bij het college op aan om met de minister 
van VenN, of vooruitlopend op de zaak misschien wel met het ministerie van Transport en 
Infrastructuur, in dialoog te bUjven om na te gaan of er wellicht toch mogelijkheden zijn te 
creëren voor Flevoland/Schaalsprong van Almere. Wij zijn bUj met het goede verloop van de 
N50/ Ramspolbrug. Tevens wordt, naar de mening van de WD, met de verwachte start van het 
werk aan de Gooiseweg te Zeewolde, de langverwachte invulUng gegeven aan de verdere 
voltooiing van de carré rond Lelystad Airport. Bedrijfsleven en de bewoners van Zeewolde 
wachten met smart op verbreding van de Gooiseweg richting A27/A28 en zien met belangstelUng 
de eerste schop de grond ingaan. Het is de wens van PS om besluitvorming inzake de intensieve 
veehouderij nog in deze Statenperiode af te ronden met een partiële herziening van het 
omgevingsplan Flevoland 2. Zeker na het werkbezoek Duurzame Energie in Duitsland van 
afgelopen week, kijkt de WD uit naar de conclusies van dit bezoek en de discussie over het 
verdere verloop van het DE-on project. Er wordt vooral uitgekeken naar dat wat DE-on beoogt te 
gaan doen. In de afgelopen periode is de opening geweest van het eerste studiejaar van zowel de 
Agrarisch Hogeschool als van Hogeschool Windesheim. De WD is verheugd dat alle inzet om 
hoger onderwijs naar Flevoland te halen, beloond is. En nu op naar een universiteit voor onze 
Flevolandse jeugd. Aandacht ook voor jeugdzorg, wel of niet bUjvend bij de provincie. In het 
regeerakkoord staat dat jeugdzorg naar de gemeenten zal gaan. De vraag is nog: hoe? Nu zijn er 
geen of nauweUjks wachtUjsten voor jeugdzorg. Er is hard gewerkt aan integrale aanpak op de 
jeugdzorg via diverse instanties met extra financiële hulp van de provincies. Hoe zal dat gaan als 
jeugdzorg, met veel minder budget van de provincies, over gaat naar de gemeenten? Efficiënter? 
Effectiever? Beter voor het kind? De fractie van de WD kan alleen maar hopen dat dit met veel 
v/ijsheid gaat gebeuren. Over andere claims en meevallers zijn, wat ons betreft, verder geen 
vragen. Wat WD fractie betreft heeft het college zich in de commissie daarover duidelijk 
verantwoord. Er is nog € 180.000 over voor de rest van het jaar in de post onvoorzien en we gaan 
ervan uit dat de woorden van de heer van Diessen in de commissie Bestuur kloppen en dat dit 
net genoeg zal zijn voor de rest van 2010. De vrijval van de € 122.000 die binnen de strategische 
reserve was gereserveerd voor risicokapitaalverstrekking wordt gebruikt als meervallen in de 
begroting. Je kunt daar een principiële discussie over voeren maar de WD fractie acht het, 

rr—] kijkend naar het grotere plaatje, verantwoord om het geld op deze manier te gebruiken. Alles 
J Z J J overziend kunnen v/ij concluderen dat er heel veel goed gaat en dat veel op schema Ugt. 
„ Jl Daarvoor vanzelfsprekend woorden van waardering aan het college. Wat betreft de WD is het 

<—a-/ loskoppelen van de Najaarsnota van de begroting goede verandering van de werkwijze. Dank u 
wel." 
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De voorzitter: "Voor degenen die de heer van Diessen aan deze tafel missen, kan ik zeggen: hij 
staat in de file. Hij komt er echt aan." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, hij zit in ieder geval niet op het spoor. Want het is helaas zo 
dat een verdubbeling van het spoor nog steeds geen doorgang vindt. De treinen worden wel meer 
ingezet maar dat blijkt nog niet helemaal goed te werken. Daar zou aandacht vanuit de provincie 
naartoe moet gaan. Mijnheer de voorzitter, ik weet niet of ik zo'n lang verhaal houdt als mijn 
voorganger. Mijn aantekeningen zijn in ieder geval iets korter. Dat is overigens geen garantie dat 
het ook korter wordt. Even met betrekking tot de Najaarsnota. Er wordt inderdaad in 
aangegeven wat de afwijkingen zijn en dergelijke. Het is de laatste Najaarsnota die wij 
gepresenteerd krijgen in deze Statenperiode. Je ziet dat vanuit het Hoofdlijnenakkoord, dat een 
heel ambitieus akkoord was, een heleboel zaken zijn uitgevoerd of op schema Uggen. Dat 
compliment v/il ik, namens de CDA fractie, en het college geven. Met betrekking tot afwijkingen 
die in de Najaarsnota staan, zijn er een aantal dingen die opvallen. Mijn voorganger heeft hij 
daar net ook al iets over gezegd. Je ziet dat inkomsten van de motorrijtuigenbelasting 
teruglopen. Op een gegeven moment is het wel zo dat, als het dnze provincie harder treft dan 
andere provincies, wij dat deels gecompenseerd krijgen uit Provinciefonds. Daar zit natuurUjk 
altijd wel een vertraging in. Het betekent ook, omdat wij de opcenten voor het Infrafonds extra 

• verhoogd hebben, dat daar minder geld naartoe gaat. Wij kunnen dus iets minder doen aan de 
plannen die wij daarvoor hadden. Voorzitter, met betrekking tot het Provinciefonds. Wij krijgen 
wel meer geld. € 2.400.000 staat er in dit verhaal. Waarvan € 1.600.000 als compensatie voor 
het regio specifieke pakket voor de Zuiderzeelijn. Dat wordt daar ook voor gereserveerd. Dat is 
goed. Er komt ook € 750.000 voor de WABO. In de commissie hebben wij het er ook al over 
gehad. We hebben er uitgebreid over gesproken en we hebben het met name gehad over de 
wettelijke basis die er wel of niet voor zou zijn.' Wat onze informatie betreft is het zo dat er 
geen wetteUjke basis voorligt dat er RUD's opgericht moeten worden maar wel dat er van 
onderaf uitvoering aan gegeven moet worden en dat er een kwaUteitslag gemaakt moet worden. 
Daar zal de provincie wel een bepaalde rol in hebben. Of daar € 750.000 mee gemoeid is, is nog 
even de vraag. Met betrekking tot de investeringen die gedaan zijn, zien v/ij toch dat de 
investeringen iets achterlopen. Dat betekent dat wij ook minder kapitaalslasten hebben. Dat is 
wat in tegenspraak met wat ik in het begin zei: dat we met het Hoofdlijnenakkoord heel goed op 
schema Uggen. Er zijn ook nog wat dingen die wat minder goed gebeuren. NameUjk dat er 
minder geïnvesteerd wordt dan wij met elkaar voorgenomen hebben. Datzelfde geldt ook met 
betrekking tot een paar andere zaken. In de Najaarsnota staat dat wij € 1.700.000 niet besteden 
en doorschuiven naar volgende jaren. Het grootste gedeelte naar 2011 en nog een gedeelte naar 
2012. Dit betekent dat het geld minder besteed wordt. Als je het relateert aan de gehele 
begroting valt het nog wel mee. Het is wel zaak dat, wanneer we met elkaar afspraken maken 
om zaken uit te voeren, zij ook uitgevoerd worden. Nog een laatste opmerking, voorzitter. Het 
betreft het jeugdsportfonds. We hebben daar in het verleden diverse malen over gesproken. Als 
ik het goed gelezen heb in de Najaarsnota, staat er dat het voor de doelgroep gereserveerd 
bUjft, maar dat er nog niet zoveel gebeurd. We zouden graag zien van het college dat er vanuit 
de provincie meer aandacht besteed wordt, richting de gemeenten, aan het feit dat zij er 
gebruik van kunnen maken. Aan dat laatste, hebben wij gehoord, ontbreekt het nog wel eens. 
Dat gemeenten niet weten dat zij er, op een bepaalde manier, gebruik van kunnen maken. 
Voorzitter, dat was mijn bijdrage in eerste termijn." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, dank u wel. Ik was al onderweg naar het provinciehuis, 
vanmiddag, toen ik te horen kreeg dat mevrouw Roda niet zou komen. Ik moet het dus doen met 
de krabbels die ik op maandagavond, op de fractiebijeenkomst, gemaakt heb. Wat wij positief 
vinden is dat het aantal schone auto's toeneemt. We zijn er blij mee. Dat het een probleem 
geeft met de financiën, daar moeten wij het nog een keer over hebben. Een ander punt waar wij 
erg bezorgd over zijn is het achterbUjven van de Openbaar vervoer ontwikkelingen. Bijvoorbeeld 
dat de verdubbeling van het spoor weer is afgeblazen. Voor de rest is de Najaarsnota, op zich, 
een vrij kloppend stuk. Wij zijn er content mee. Daar wil ik het bij laten." 

De heer Simonse: "Voorzitter, de SGP heeft hier, in de Staten, altijd één stem. Vanavond laat 
mijn stem het een beetje afweten. Ik doe het vanavond met een paar steekwoorden. 
Najaarsnota beoordelen op afwijkingen. Dat hebben wij in de commissies gedaan. Volgens mij 
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uitvoerig genoeg. Beleidsarm. Dat is een woord wat ik telkens hoor. Ambities. Ja, vier jaar 
geleden. Maar, wij hebben het nu gehaald. Hoge doelmatigheid. Nee, even niet, lees ik op 
bladzijde 5 van de Najaarsnota. Dan komen wij tot wat ik noem: een strategische sippe lip. En 
eer je het weet, worden wij allemaal meegezogen in het sombere denken, beleidsarm denken. 
De boodschap van de SGP. Positief denken! Minder motorrijtuigenbelasting? Prachtig! Schone 
auto's in Flevoland. Bezuinigingen? Prachtig! Dan gaan wij eindeUjk keuzes maken. Dat wordt, in 
de ogen van de SGP, hoog t i jd. Wij zien ook uitgebreide discussies, de komende t i jd, waarin we 
die keuzes weUicht gaan maken. Hier wil ik het bij laten." 

Mevrouw Boode: "Voorzitter, de PvdA kan instemmen met alle vier besUspunten van deze 
Najaarsnota 2010. Zoals wij hebben afgesproken, wordt tweemaal per jaar bij de Voorjaars- en 
Najaarsnota gekeken hoe v/ij ervoor staan. Er wordt vooral op afwijkingen gerapporteerd. 
Eerdere sprekers hebben dat ook al gezegd. Er wordt gerapporteerd hoe het staat met de 
voornemens, de activiteiten en de uitgaven. Dat is op basis van ons HoofdUjnenakkoord. Wij 
kunnen, tot ons genoegen, constateren dat veel van het Hoofdlijnenakkoord gehaald is of wordt. 
Dat betekent niet dat vWj geen ambities meer hebben. Veel zaken zullen in de volgende periode 
nog doorlopen. Ik hoor hier en daar een voorzet op verkiezingen en onderhandelingen. Ik denk 
dat, dat ook zeker geldt voor de grote verhalen in deze provincie. Financieel gezien staan we er 
nog steeds niet goed voor. Met deze Najaarsnota bUjft de begroting sluitend. Tegenvallers en 
meevalles zijn tegen elkaar weggestreept. Ons budget/onze begroting is echter nog steeds veel 
te klein. Er zijn forse tegenvallers. Zeker als het gaat om de besluitvorming over het Openbaar 
vervoer, de verdubbeUng van de spoorlijn. Er is zeker voor onze coaUtiegenoten nog het nodige 
te doen richting het nieuwe kabinet. Motorrijtuigenbelasting. Misschien is het de WD ontgaan, 
maar naar aanleiding van de begrotingsbehandeUng is al geantwoord op de vraag of het te maken 
had met vertrek van leasebedrijven uit de provincie. Er was geen reden om dat aan te nemen. Ik 
denk dat het dus niet verstandig is om ambtenaren werk te laten doen dat al gedaan is. We staan 
nog steeds als één van de goedkoopste provincies te boek. Dat betekent dat het probleem niet 
daar Ugt. Het probleem ligt in domweg minder verkoop en schonere auto's. Je kunt dat ook als 
tegenhanger: geen probleem, bestempelen." 

De heer Bosma: "Volgens mijn informatie dalen de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in 
onze provincie sneller dan in andere provincies. KlaarbUjkeUjk is alleen de verklaring van 
schonere auto's of minder verkoop van auto's, niet de enige reden waarom er een verschil 
optreedt." 

Mevrouw Boode: "Ja, je kunt twijfelen aan informatie die je gekregen hebt. Ik heb deze 
informatie wel gekregen en het gaat er mij om, om de ambteUjke organisatie geen dingen te 
laten doen die al gedaan zijn. NatuurUjk zijn wij afhankeUjk van de uitbreiding van het areaal 
van Leasebedrijven en de verkoop van auto's. Een groot aantal zaken is al uitvoerig in de 
commissie behandeld. Dat hoeven wij hier niet over te doen. We vinden het wel belangrijk om 
nog even de nadruk te leggen op het IPO verhaal. De overschrijding en de prijs/pret verhouding, 
(wat krijg je voor het geld) maar ook de bestuurbaarheid van de uitgaven. De invloed op 
mogeUjke overschrijding. Dan nog een reactie op het jeugdsportfonds. Volgens onze informatie is 
er door de vertrokken gedeputeerde met de wethouders overlegd. Dat kan misschien nog een 
vervolg krijgen bij de navraag met betrekking tot de stand van zaken. Dan de laatste opmerking. 
Nog een keer het Provinciefonds. Vooral fUnk doorgaan met lobbyen in Den Haag!" 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Alvorens ik inga op de Najaarsnota, ga ik heel even 
in op de actuaUteit van vandaag. Voor een aantal uit ons midden is het vandaag een heugUjke 
dag. Voor anderen een zwarte dag. HeugeUjk omdat vandaag, uiteindeUjk na 92 jaar en een 
formatie van 127 dagen maar nog ruim voor 1 juU, de majesteit het tweede kabinet uit de 
parlementaire geschiedenis met een liberale premier heeft beëdigd. Een zwarte dag omdat het 
conceptregeerakkoord: Vrijheid en VerantwoordeUjkheid, van dit minderheidskabinet met 
gedoogsteun van de PW, vooral voor de zwakkere in onze samenleving weinig goeds zal gaan 

r-"—j) inhouden. Ook onze provincie zal, volgens dit conceptakkoord, er de wrange vruchten van mogen 
,- -̂  plukken. Maar, daar zijn we natuurUjk allemaal zelf bi j. Uitgerekend vandaag bespreken wij de 

(C3,j Najaarsnota 2010. Deze heeft, zoals GS zelf aangeeft, het karakter van een 
'~'' afv/ijkingsrapportage. Dat is met de Staten zo afgesproken. Voorzitter, veel van de voornemens 
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liggen qua uitvoering op schema en hebben geen financiële afwijkingen. Om met de woorden van 
de heer Simonse te spreken: komt dit nu doordat het zo goed ging of omdat het ambitieniveau te 
laag was? NatuurUjk gaan v/ij van het positieve uit. Een aantal voornemens blijkt in de uitvoering 
toch ingewikkelder te zijn dan verwacht. Dit heeft vertraging tot gevolg had. Vertraging doordat 
onder andere onvoldoende specifieke deskundigheid beschikbaar was, maar ook doordat de 
Rijksoverheid vanwege het uitbUjven van kabinetsbesluiten, vertraging veroorzaakte. Dit laatste 
baart ons, als SP fractie, enige zorg. Immers, het gaat dan vooral om zaken die direct verband 
houden met de verdere ontsluiting van onze provincie en de consequentie die dit tot gevolg 
heeft voor de ontv/ikkeUngen in Zuid Flevoland en in het bijzonder voor de groei van Almere. 
Over de voortgang van de speerpunten valt, naar aanleiding van de voorliggende Najaarsnota, 
weinig op te merken. Belangrijke projecten als die van het Markermeer/IJmeer en het 
Oostvaarderswold liggen weUswaar op schema maar wat valt er nu verder nog over te zeggen 
zonder dat het koffiedik kijken wordt. Ook over de ontv/ikkelingen rond de uitbreiding van 
luchthaven Lelystad is het erg stil geworden. Het is de vraag wanneer de Flevolandse regionale 
tafel van Alders hier haar ei over gaat leggen. Zeker, niet iedereen ziet hierop te wachten. 
Duidelijkheid kan echter zeker geen kwaad. Financieel gezien ontstaan er zo langzamerhand wel 
enkele donkere wolken. De Najaarsnota laat ons een tekort zien dat dit keer nog via de post 
onvoorziene uitgaven kan worden gedekt. Maar de onzekerheid over de ontwikkeUng van het 
Provinciefonds is gebleven en de inkomstendaUng uit de motorrijtuigenbelasting wordt mogelijk 
structureel. Of je in een dergeUjke situatie nu juist de zeilen moet bijzetten dan wel moet laten 
vieren, is ons als SP fractie nog niet geheel duideUjk. Zeker is dat, mede in het licht van de 
kabinetvoornemens, het goed zal bUjken te zijn om binnenkort met elkaar te bezien welke 
consequenties dit op termijn heeft. WelUcht kunnen v/ij dat bij de begrotingsbehandeUng al 
doen. Tot slot wil de SP fractie zeker niet nalaten om hetgeen eerder in de 
commissievergadering al is aangegeven, nog eens te herhalen. Namelijk: dat de Najaarsnota een 
helder en gemakkeUjk leesbaar stuk is. Dat er door GS en de ambteUjke organisatie veel tot 
stand is gebracht en dat er zeker ook nog heel veel mooie uitdagingen in het verschiet Uggen. 
Wij danken GS en de ambteUjke organisatie voor hun inspanningen. Voorzitter, dit is de bijdrage 
van de SP fractie en hier zult u het mee moeten doen. Dank u wel." 

De heer Siepel: "Voorzitter, dank u wel. Als eerste even een reactie op de heer Stuivenberg van 
de SP fractie. Hij zal zich ongetwijfeld herinneren dat momenten van vreugde en verdriet ook in 
het verleden plaatsvonden. In 1966 vond op 14 oktober de nacht van Schmelzer plaats waardoor 
het kabinet Cals viel. Zo heeft iedereen zo zijn eigen gedachten bij deze dag. Het onderwerp 
van vanavond is echter de Najaarsnota. Voorzitter, de Najaarsnota bevat weinig nieuws. In de 
commissie is hij uitgebreid besproken en door de fractie van de ChristenUnie is waardering 
uitgesproken voor het werk dat in uitvoering is en het feit dat de uitvoering van de 
programmabegroting op schema Ugt. Onze waardering zowel voor GS als voor de organisatie 
herhaal ik hier nogmaals. De vragen en opmerkingen zijn in de commissie uitgebreid behandeld 
en leiden, wat onze fractie betreft, tot drie kleine aandachtspunten. Ik begin dan bij de 
ambivalente gevoelens van mijn fractie bij de motorrijtuigenbelasting. Althans bij de 
ontwikkeUngen daarvan. Want het doet mijn fractie deugt dat de motorrijtuigenbelasting 
inkomsten het beeld laten zien dat door vergroening van het wagenpark op het gebied van 
mobiliteit een belangrijke stap gemaakt wordt. Het geeft natuurUjk te denken dat, dat voor de 
inkomstenontwikkeUng van onze provincie, een ander geval is. Mijn tweede opmerking is ook al 
door andere fracties aangehaald. De WD en de PvdA hadden het ook al over het IPO en de 
toezegging van het college in de vorige commissievergadering waarin we over de begroting 
spraken, om de Staten te betrekken bij de evaluatie van het IPO. Dit wil mijn fractie nogmaals 
onderstrepen. Om de prijs/pret verhouding van mevrouw Boode te citeren, die moet wel gunstig 
blijven. Tot slot waardering voor de uitvoering van heel veel werkzaamheden. Het jaar is nog 
niet voorbij. Mijn fractie benadrukt echter nogmaals dat wij er zonder meer op rekenen dat het 

^ college ook in dit jaar - dan bedoel ik 2010, laat daar geen misverstand over bestaan - nog in de 
''~j.. gelegenheid is om de Staten de nota reserves en voorzieningen ter bespreking aan te bieden. Ik 

wil het gezegd hebben. Degene die het zich moet aantrekken, mag dit aanhoren. De algemene 
financiële positie van de provincie staat vandaag niet op de agenda dus daar zal ik niet zoveel 
over zeggen. Eén opmerking over de financiële consequenties van deze Najaarsnota. De heer 

CZ)/ Bosma van de WD heeft al iets gezegd over het feit dat v/ij een deel van de vrijval reserve 

kapitaalverstrekking nu in moeten zetten voor het dekken van de lopende begroting. Het is goed 

m 



^ : ^ ^ 

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

Bladnummer 

7 

gebruik in deze Staten, wat mijn fractie betreft blijft dat een goed gebruik, dat v/ij tekorten in 
de lopende begroting ook dekken uit onze lopende begroting. Het inzetten van een vrijval van 
een voorziening is, wat ons betreft, geen gewenste ontwikkeUng. In de commissie hebben v^j 
daarover gesproken en hebben wij daarover van gedachten gev/isseld. Mijn fractie zal vandaag 
niet met voorstellen komen om dat op een andere manier te doen omdat het welUcht vestzak 
broekzak blijft, mijnheer Van Wieren. Ik wil echter nogmaals benadrukken dat dit wat ons 
betreft een incident is en het college oproepen er zeker geen structureel gebruik van te maken." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. Wat is nu het grote pijnpunt van de ChristenUnie? 
Daar ben ik nieuwsgierig naar. Wij hebben in 2003 wat afgesproken. In 2003 is er een lening 
verstrekt voor de Scholengemeenschap. Daarbij is een dekking aangegeven voor de risico's. Voor 
het geval dat. Nu komt er geld terug en valt er, uit mijn hoofd, ongeveer € 122.000 vri j . Dat gaat 
niet terug, zoals in 2003 afgesproken is, naar de strategische reserves maar dat komt in de 
lopende begroting. Wat is uw pijnpunt dan?" 

De heer Siepel: "Laat ik er twee antwoorden op geven, voorzitter. Als eerste pijnpunt zou het 
ook de CDA fractie waarschijnUjk weinig vreugdevol stemmen als het college met voorstellen 
komt om de lopende begroting uit de reserve te dekken. " 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, wij stellen met elkaar altijd de begroting vast. Wij hebben 
reserves om dingen te doen. Dat betekent dat wij dus heel vaak een beroep doen op reser/es. 
Om die in de lopende begroting te krijgen om dingen te doen die wij graag willen. Daar hebben 
we de reserves ook voor." 

De heer Siepel: "Goed, dan draai ik de vraag om voorzitter. Dan zou ik benieuwd zijn of de CDA 
fractie bereid is om het geldende uitgangspunt, dat wij voor tekorten in onze lopende begroting 
dekking zoeken binnen de lopende begroting, te verlaten? Wil de CDA fractie dat uitgangspunt 
verlaten?" 

3 

O 

Negen Van Wieren: "Nee, dat punt willen v^j niet verlaten." 

De heer Siepel: "Dan is dat in ieder geval duidelijk. Dan zal ik het tweede deel van mijn 
antwoord geven. Wij hebben met elkaar een reserve voor strategische ontwikkeUngen die van 
majeur belang zijn en daar gelden criteria voor. Ik kan mij menig discussie in deze Staten 
herinneren waar u, namens uw fractie, zelf een actieve bijdrage heeft geleverd over de vraag: is 
dit van strategisch majeur belang en kunnen wij deze reserve daarvoor gebruiken? Als wij aan 
het eind van het lopende begrotingsjaar, bij het vaststellen van de jaarrekening, geconfronteerd 
worden met tekorten zal de ChristenUnie fractie nooit te beroerd zijn om met het college te 
kijken of wij voor de dekking een algemene reserve in kunnen zetten. Het gaat nu om een eerder 
gemaakte afspraak in deze Staten. In 2003 zei u zelf: wij doen een onttrekking maar de vrijval 
gaat terug naar dezelfde reserve. Door die afspraak nu geweld aan te doen, verloochenen v/ij 
ons eigen financiële beleid." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik wilde graag nog even terugkomen op een eerdere opmerking 
van u. Ik had eigenlijk gehoopt dat de discussie die kant uit zou gaan. Want u hebt net gezegd: 
het zou wat ons betreft heel goed zijn als v/ij de nota reserves en voorzieningen dit jaar nog 
behandelen. Daar zijn wij het over eens. Dat vinden v/ij ook. Dat zou gewoon moeten gebeuren. 
Dan zie je ook,- dat zie je ook in onze begroting die wij volgende maand behandelen -, dat er 
maar € 1.700.000 per jaar gereserveerd wordt voor de strategische reserves. Wanneer v/ij vinden 
dat v/ij juist geld zouden moeten hebben om de ontwikkeUngsopgave die wij als provincie 
hebben waar te kunnen maken, dan zou de discussie moeten gaan over: is het wel genoeg om 
daar € 1.700.000 per jaar naar toe te brengen of zouden wij met elkaar vinden dat we er meer in 
zouden moeten doen zodat we daadwerkelijk meer zouden kunnen doen. Ik hoopte dat het die 
kant uit zou gaan. Daarom is € 122.000 niet zoveel. Het is natuurlijk altijd iets. Ik denk dat we 
veel meer discussie moeten voeren over wat wij nodig vinden dat we in onze strategische 
reserve doen, zodat het college en de Staten kunnen besluiten om dingen te doen die goed zijn 
voor deze provincie." 
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De heer Siepel: "Voorzitter, het zou goed geweest zijn als de heer Van Wieren even had gewacht 
met zijn interrupties en ook mijn laatste woorden in acht had genomen voordat hij 
interrumpeerde. Ik heb nameUjk gezegd: op dit moment zullen v/ij het benoemen maar geen 
verzet aantekenen tegen het voorstel om het nu op deze wijze te dekken. Uiteraard pak ik de 
handschoen op van het CDA en ook de handschoen die v/ij in de commissie Bestuur al eerder naar 
elkaar toe hebben geworpen, nameUjk dat wi j , met elkaar, goed over het reservebeleid na 
moeten denken. 

De heer Van Wieren: "Nou, daar ben ik blij om. Dank u wel." 

De heer Siepel: "Tot slot voorzitter. Het is goed om met elkaar algemene uitgangspunten te 
hebben voor de manier waarop we daarmee omgaan. Voor mijn fractie is het een principieel 
uitgangspunt. Een principiële discussie waarvan de heer Bosma zegt: die hoeven we hier nu niet 
te voeren. Dat onderschrijf ik. Laten we dat doen bij de bespreking van de reserves en 
voorzieningen. Ik wil het punt, namens de ChristenUnie wel gemarkeerd hebben. Dat brengt ons 
bij de 4 besUspunten van vanavond. Mijn fractie stemt in met inachtneming van de gemaakte 
opmerkingen. Dank u voor deze spreektijd. Dank u wel." 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. In eerste instantie willen v/ij onze compUmenten maken 
aan het college en de ambtelijke staf voor deze duidelijke Najaarsnota. De Najaarsnota laat zien 
dat wij op de meeste onderdelen op schema Uggen. Ik wil een heel klein dingetje over het 
Oostvaarderswold zeggen. Er is mij verteld dat, dat mocht. We willen vooral complimenten 
maken over de voortgang van het project Oostvaarderswold, waarvan alle onderdelen binnen de 
planning en binnen het budget, gereaUseerd zijn. Wij maken ons natuurlijk wel zorgen over de 
toekomst in verband met de aangekondigde plannen van het nieuwe kabinet. Als, door later 
beschikbaar komen van de middelen van het Rijk het project vertraging zou oplopen, zal dat 
waarschijnlijk uiteindeUjk leiden tot hogere kosten. Hogere totaalkosten. Wij hopen dat het 
college in de onderhandeUngen met het Rijk zal vasthouden aan de afspraken. Wij voeren dit 
project immers uit in opdracht van het Rijk. Wij hebben ons volledig aan onze afspraken 
gehouden. Wat ons betreft zouden de Staten zich daarover bij de programmabegroting met een 
motie moeten uitspreken. Over de Najaarsnota. Onze pijnpunten. Zoals eerder over 2009 wordt 
ook over 2010 weer gerapporteerd dat er vertraging is ontstaan bij de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers langs de vaarten. Wij maken ons daar zorgen over. We hebben 
begrepen dat het moeilijk is om een bestemming te vinden voor de vrijkomende grond. Inmiddels 
hebben wij in antwoord op onze vragen in de commissie, gerapporteerd gekregen dat er nu 
waarschijnlijk een oplossing gevonden is voor de opslag van de grond. Namelijk in een plas 
vlakbij de luchthaven. Er wordt verwacht dat de werkzaamheden in 2011 in uitvoering zullen 
worden genomen. Wij stemmen uiteraard in met het voorstel om de dekking daarvoor door te 
schuiven naar volgend jaar en we hopen dat v/ij dan weer op schema komen. Wat betreft de 
partiële herziening van het Omgevingsplan, in verband met de door een aantal partijen gewenste 
uitbreiding van de intensieve veehouderij in Flevoland, zal het u niet verbazen dat wij daar 
natuurUjk geen voorstander van zijn. Sterker nog, eigenlijk is het van de zotten om in een t i jd 
als deze voor de uitbreiding van de intensieve veehouderij te zijn. Dat economische belangen 
nou eenmaal constant voorrang krijgen, is ons bekend. Nu zou echter ook wel duideUjk moeten 
zijn dat de intensieve veehouderij zowel op lange termijn als op korte termijn ook voor onszelf 
zeer nadelig is. De gevolgen voor het miUeu door de veehouderij zijn aanzienlijk. Dat negeren is 
korte termijndenken. Flevoland v/il graag, qua duurzaamheid, voorop lopen maar door 
uitbreiding van de intensieve veehouderij komen wij uiteindeUjk helemaal achteraan te staan. 
Buiten de schadeUjke gevolgen voor het miUeu, Ujkt een aantal fracties er totaal aan voorbij te 
zijn gegaan dat v/ij de afgelopen jaren zeer frequent te maken hebben gehad met uitbraken van 
ziekten waarvan bewezen is dat zij grote risico's met zich meebrengen voor de volksgezondheid. 
Dan de dieren nog en hun welzijn. Iets waar een meerderheid natuurlijk helemaal niets om 
geeft. Ghandi heeft eens gezegd dat je de mate van beschaving van een samenleving kunt 
afmeten aan de wijze waarop men met dieren omgaat. Als wij de intensieve veehouderij hier 
gaan uitbreiden, blijkt dat we niet vooruit gaan maar dat wij min of meer bij de barbaren 
thuishoren. We hebben in de commissie al uitgesproken dat de inzet van de extra € 20.000 om 
deze voorziening voor de verkiezingen afgerond te hebben, wat ons betreft, ongewenst is. Wij 
zijn er niet bang voor om dit onderwerp tot inzet van de verkiezingen te maken. Wij zijn er 
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nameUjk van overtuigd dat de meerderheid van Flevoland deze uitbreiding van intensieve 
veehouderij absoluut niet v/il. Voorzitter, wij kunnen voor de rest instemmen met de 
besUspunten. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik denk dat het goed is dat de gedeputeerde financiën op een enkel 
punt ingaat. Er zijn veel onderwerpen genoemd die bijna automatisch al terugkomen in de 
komende commissievergaderingen bij de al genoemde agendapunten. Een enkel punt vraagt om 
een reactie, stel ik mij zo voor. Ga uw gang. Graag vanaf het spreekgestoelte." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Dank u wel, voorzitter. Door mijn vertraagde komst, waarvoor mijn 
excuses, heb ikzelf niet de inbreng kunnen horen van de WD en het CDA. Collega Greiner heeft 
echter het een en ander voor mij opgeschreven. Als het onvolledig is hoor ik het graag van u. De 
natuurvriendeUjke oevers. U hebt het probleem opgelost. Uw fractiegenoot in de commissie wist 
uitstekend hoe het zat. Ik denk dat v/ij hiermee het probleem opgelost hebben. Laat ik maar 
meteen beginnen met het laatste. De sprekers daaraan voorafgaande gingen in op de 
memorabele dag. Ik had me voorgenomen uitgebreid stil te staan bij het regeerakkoord, 
voorzitter. Ik denk echter dat dit niet de plaats daarvoor is. We kunnen dat misschien straks bij 
de borrel nog doen. Wat ik wel v/ilde zeggen over het regeerakkoord is dat in ieder geval de 
gevreesde korting voor het Provinciefonds en het gemeentefonds, achterwege blijft. Er zitten 
nog wel wat dingen in die geld kosten maar een echte greep in de kas lijkt niet het geval te zijn. 
Als portefeuillehouder financiën mag ik daar best tevreden over zijn. En u dus ook. Het komt 
namelijk ook uw ambities ten goede dat v/ij niet weer opnieuw fUnk gekort worden. Wij moeten 
positief denken zegt de heer Simonse. Dat spreekt mij wel aan. Ik heb ook in de commissie 
gezegd: we kunnen natuurlijk somber zijn en zeggen: misschien waren onze ambities te laag. Wij 
kunnen ook bUj zijn en zeggen: wij hebben onze ambities gereaUseerd. We kunnen ook zeggen: 
ondanks de economische crisis, die overal in Europa heftig heeft toegeslagen - in Nederland iets 
minder heftig - toch een begroting en een Najaarsnota die er stabiel uitzien. Ik denk dat wij ons 
daar best gelukkig mee mogen prijzen. Waarom niet? Ik sluit mij daarom graag bij u aan. Laten 
v/ij positief denken! Er zitten natuurlijk nog wel wat tegenvallers in. De motorrijtuigenbelasting 
is er daar één van. De WD heeft daar vragen over gesteld. Ik heb geprobeerd u te informeren 
door middel van het schrijven van deze week. De datum is zeer recent. Daar ziet u in dat er 
geen oorzakeUjk verband is. Ik heb wel statistiek moeten leren tijdens mijn studie economie 
maar dat is een ti jdje geleden. Ik vrees dat je hier toch niet echt iets uit kunt halen als het gaat 
om hoogte en afname. Je ziet dat een provincie die een lager tarief heeft dan wij ook een 
behoorUjke afname heeft. Zoals Utrecht. Je ziet dat een provincie als Zuid-Holland, die een heel 
hoog tarief heeft, de hoogste afname heeft. Ja, ik kan natuurlijk proberen er nog anders op te 
studeren. Ik zie zelf in deze tabel geen relaties en misschien dat er bij de WD knappe koppen 
zitten die de relatie wel kunnen vinden en dat in tweede termijn misschien aan kunnen geven. Ik 
zie ze knikken. Dat is hoopgevend. Als het gaat over wijzigingen van BDU uitkeringen. Daar 
komen wij nog bij u op terug. We hebben daar zelf ook nog de nodige rekenpartijen voor nodig 
om erachter te komen. U stelt ook een vraag over de Gooiseweg. Dat is, denk ik, conform uw 
beleidsuitgangspunten. We gaan daar zo snel mogeUjk beginnen met het eerste deel van de 
verdubbeling. Ik heb gezegd dat ik probeer om nog voordat mijn ambtstermijn hier afloopt, 
daarvoor de eerste schop in de grond te steken. Daar zie je weer hoe nuttig het is dat iemand 
weggaat. De spoorverdubbeling. Ja, ik heb u daarover geïnformeerd in de commissie Werk. Daar 
was natuurUjk niet iedereen aanwezig die hier zit. Er zijn verschillende meningen over wat er in 
de Tweede Kamer is gezegd over de spoorverdubbeUng. Ik heb niet gehoord dat er een 
meerderheid is die met een motie zal uitspreken dat de verdubbeling moet. Er is een financieel 
probleem. Of dat financiële problemen nu komt door de HanzeUjn of door OV-S/W L̂, dat helpt 

(GIJ/ niet. Het is aardig om het te weten, maar het helpt je niet want het brengt geen geld met zich 
mee. De HanzeUjn heeft geen geld over en ook OV-SAAL heeft geen geld over. Of het van de een 
komt of van de ander, als je door de hond of de kat wordt gebeten, levert het allebei een wond 
op. In dit geval levert het een tekort op. Ik heb minister EurUngs heel dapper horen zeggen dat 
hij van mening is dat het 'kort volgen' de oplossing is voor dit probleem. Dan heeft hij niet meer 

*"—3 geld nodig. De Kamerleden hebben daar heel gevarieerd op gereageerd. Ik heb daarin geen 
meerderheid gezien om toch voor spoorverdubbeUng te gaan. Het Provinciefonds. Mijn collega 
uit Zuid-Holland heeft inmiddels een brief geschreven aan de nieuwe minister dat hij vindt dat 
de nieuwe minister nu maar heel snel de nieuwe verdeelsleutel voor het Provinciefonds bekend 
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moet maken. Ik denk dat, dat een goede opstelUng is. Wij sluiten ons daar graag bij aan. Dus 
diegenen van u die ons daartoe aansporen, hebben een wilUg oor aan deze kant. Wij zullen daar 
zeker ons best voor gaan doen. Voorzitter, volgens mij heb ik dan, in grote Ujn, de antwoorden 
gegeven. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zijn er nog andere gedeputeerden dié iets willen zeggen? Dat is niet 
het geval. Zijn er nog knappe koppen in de WD fractie die uitgedaagd zijn? Die zijn er niet?" 

De heer Bosma: "Die knappe koppen zijn er wel, maar of dat op dit moment leidt tot nadere 
vragen over de statistische analyse, daar zullen wij ons nog even op beraden. Het komt goed." 

De voorzitter: "Dat is een toezegging. Die schrijven wij op. Zijn er nog fracties die in de tweede 
termijn willen reageren?" 

Tweede termijn. 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, nog een paar opmerkingen. Wij hebben dat niet meegenomen 
in ons verhaal met betrekking tot de motorrijtuigenbelasting. Het heeft er natuurUjk wel mee te 
maken dat er veel andersoortige auto's gebruikt worden en dat daar geen 
motorrijtuigenbelasting over geheven wordt. We hebben het daar in de commissie ook over 
gehad. Het heeft natuurlijk direct gevolgen voor onze inkomsten. Ik v/il graag van het college 
weten welke stappen zij onderneemt om dat aan te kaarten bij het Rijk. Omdat iemand anders 
besUst over onze portemonnee. Dat is natuurUjk een beetje rare gang van zaken. Met betrekking 
tot wat de PvdA en de SP zeiden over de regeringsverklaring; de PvdA riep, volgens mij, de WD 
fractie en de CDA fractie op om dingen te doen in Den Haag. Heb ik dat goed begrepen?" 

Mevrouw Boode: "U hebt ongetwijfeld goed geluisterd. Ik heb u beiden opgeroepen om uw lobby 
richting partijgenoten te doen en zeker ook partijgenoten in het kabinet te benaderen over de 
financiële situatie en de OV-verbinding naar Flevoland." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, als ik goed geluisterd heb en een beetje weet van poUtiek en 
staatsrecht, dan heeft onze nieuwe premier Rutte gezegd dat hij probeert premier te zijn voor 
iedereen in dit land. Dat betekent ook voor de PvdA." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, ik dacht alleen voor de hardwerkende Nederlanders." 

De heer Van Wieren: "Nee, dat geldt voor iedereen. Wanneer straks in de Kamer de 
regeringsverklaring afgelegd wordt, is het zo dat een minderheidskabinet er ook komt omdat de 
Kamer ermee instemt. Want anders komt het er niet. Dus ik zou, in ieder geval, u ook op willen 
roepen om alles wat maar enigszins van belang is voor Flevoland en bepleit moet worden in Den 
Haag, te blijven bepleiten. Richting de SP zou ik nog v/illen zeggen dat de heer Roemer gezegd 
heeft: - nog voordat dit kabinet geïnstalleerd is - 'wij zullen dit kabinet goed beoordelen op haar 
daden. Zaken waar wij het mee eens zijn zullen wij van harte steunen en zaken waar wij het 
niet mee eens zijn, zullen wij proberen bij te sturen.' Dus ik reken ook op de SP." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, de heer Van Wieren luistert goed. Weet u wat zo jammer is van 
het CDA? In de verkiezingen gebruiken zij van die verkiezingsposters. Die zijn sprankelend groen. 
Alleen, als ze even hangen worden ze zo blauw!" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik ben niet kleurenbUnd dus ik zie dat nooit." 

"̂  De voorzitter: "Goed, ik denk dat wij hier voldoende over hebben uitgewisseld. Zijn er nog 
^, andere fracties die op de repUek van de gedeputeerde willen reageren of op de eerste termijn?" 

~>^ 

yJ—3 Mevrouw Boode: "Ja, nog een reactie op de heer Van Diessen. Tevreden zijn wij dat het 
Provinciefonds en gemeentefonds niet gekort worden. Ik heb het artikel in 'Binnenlands Bestuur' 
gelezen dat daarover heel tevreden was maar ook de reacties daarop. Je kunt heel naïef denken: 
het valt allemaal wel mee. We weten echter ook allemaal van de decentraUsatie- en 



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

^ ^ ^ ^ 

Notulen 

Bladnummer 

11 

efficiencykortingen die er overheen gaan. Een aantal maatregelen zullen juist - de SP geeft het 
ook aan - de zwakkeren in onze samenleving treffen. De gemeenten en provincies zullen toch 
kijken hoe zij daar, in elk geval, de ergste pijn kunnen wegnemen. Ik ben dus nog niet zo gerust. 
Richting CDA. Natuurlijk zullen v/ij ook bUjven lobbyen. Het is evident dat wie het dichtst bij de 
knoppen zit, de meeste invloed heeft." 

De voorzitter: "Wil gedeputeerde Van Diessen nog reageren?" 

Gedeputeerde Van Diessen: "Ik moet in ieder geval nog antwoorden op de vraag van de heer Van 
Wieren, of wij ons ongenoegen uiten over het feit dat het kabinet besluiten neemt met 
betrekking tot groener rijden wat ons geld kost en waarbij zij dus een besluit neemt over onze 
portemonnee. Zowel tijdens de discussies over het rekeningrijden als tijdens de discussies over 
het groener maken van de motorrijtuigenbelasting, is aangegeven dat, dat ten kosten ging van 
de belastingruimte van de provincies en dat daaraan iets zou moeten gebeuren. We hebben daar 
laatst nog eens even naar gekeken in het college maar wij hebben daar, volgens mij, als IPO 
nooit echt fel op gereageerd. In de zin van: wij accepteren het niet. In de reactie die het IPO 
zou geven aan het nieuwe kabinet hebben wij in ieder geval voorgesteld om er wel iets van te 
zeggen. Zeker ook omdat men daar bijvoorbeeld ook met de BDU begint te stoeien. Dat zou 
aanleiding kunnen zijn om de koppeUng te maken: bUjft u daar nu maar van af want u pakt ons 
al op een andere manier. Het punt is dus zeker onder de aandacht. In de richting van mevrouw 
Boode: het is een beetje een poUtiek spelletje. Ik zou willen zeggen: de provincie heeft niet als 
kerntaak om armoedebeleid te voeren. Of wel? U hebt het namelijk over de burger die wij 
zouden belasten. Ik vat uw pleidooi dan ook op als een pleidooi om de motorrijtuigenbelasting 
niet te verhogen." 

Mevrouw Boode: "Nee, dat verstaat u verkeerd. Ik denk dat u dat ook heel goed weet." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Wat bedoelt u dan als u zegt dat wij het niet moeten afwentelen op 
de burgers?" 

Mevrouw Boode: "Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat we niet al te naïef bUj moeten 
zijn met het feit dat het meevalt met het gemeentefonds en het Provinciefonds. Omdat er nog 
zoveel andere maatregelen zijn aangekondigd die de mensen, juist de zwaksten in onze 
samenleving, hard gaan treffen." 

.__̂  

De voorzitter: "Ik heb het gevoel dat wij iets wegwandelen van de Najaarsnota. Ik stel voor dat 
we de discussie hiermee als afgerond beschouwen. Mocht een poUtiek debat wenseUjk zijn dan 
kunnen we daar bij de begroting nog volop op teruggekomen. Kan ik dit agendapunt naar een 
afsluiting brengen door de besluitvorming in te gaan? Iedereen daarmee akkoord? Dan kijk ik naar 
de besUspunten 1 t /m 4 van de Najaarsnota. Ik denk niet dat het nodig is om ze voor te lezen. U 
hebt ze allen voor u. Het gaat om het vaststellen van de Najaarsnota en de daaruit 
voortkomende financiële gevolgen. Gaat u daarmee akkoord? 
Stemming Najaarsnota. 
Iemand die tegen stemt? Dat is niet het geval. 
Dan is de Najaarsnota met algemene stemmen aangenomen en de financiële verwerking zoals 
verwoord in de besUspunten 2 t /m 4 is eveneens besloten." 

8. Overcommiteren pMJP POP 
De voorzitter: "Wie van u wenst hierover het woord te voeren?" 

ĉ  
,n_Jj 

Eerste termijn 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, in de eerste plaats hebben wij te maken met een successtory. Wij 
zijn fors aan de gang gegaan om in het landeUjk gebied projecten te reaUseren ten behoeve van 
een beter Flevoland. Dat zag er in het begin niet helemaal goed uit. We hebben tussentijds 
aanpassingen gedaan aan de spelregels. Dat heeft absoluut gewerkt. VersneUing van de 
projecten. Wij zijn eigenUjk ook door ons geld heen. TegeUjkertijd weten we dat er een 
gedeelte van het geld, dat we hebben gelabeld aan projecten, niet zal worden uitgegeven. Dat is 
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precies waarom het college voorstelt om te overcommiteren. Daar is de PvdA het van harte mee 
eens. Het college gaf in de commissie aan - zo lezen wij ook het stuk - dat de inschatting om 20 
% te overcommiteren een voorzichtige/conservatieve inschatting is. Immers op dit moment 
zitten we al op ongeveer 26 % - geeft het stuk aan - aan onderuitputting. We weten dat een 
heleboel projecten nog moeten worden aanbesteed. Als je vandaag de dag kijkt is een 
aanbesteding vaak 30 of 40 % lager dan de ramingen waren. Oftewel voorzitter, we hebben 
absoluut de juiste Ujn te pakken als het gaat over overcommiteren. De vraag is nu: zitten we nu 
precies goed qua risico inschatting of zijn we nog net een beetje te voorzichtig? In de commissie 
heeft de PvdA aangegeven dat ze zeker met een voorstel waarin een hoger percentage zou zijn 
aangehouden, had ingestemd. Dat is nu, denk ik, ook de vraag richting de collega's. In die zin dat 
als wij het met elkaar eens worden dat het van de grootste betekenis is voor de ontwikkeUng van 
ons landeUjk gebied, dat we er het maximale aantal euro's uitpersen. Nemen wij dan nu het 
juiste besluit? Of zou het een tandje scherper mogen? Voorzitter, er zijn twee manieren om dat 
heel scherp te doen. Enerzijds door te zeggen wij accepteren een hoger percentage en daardoor 
kunnen v/ij nu meer projecten uitvoeren. We bUjven in de gaten houden hoe de uitvoering gaat 
maar er kunnen nu alvast twee of drie projecten door. De andere Ujn is, voorzitter, dat je met 
elkaar afspreekt om jaarUjks de vinger goed aan de pols te houden om heel keurig te meten en 
te kijken wat er nu eigenlijk achter die onderuitputtingen zit. Misschien moeten we volgend jaar 
of over twee jaar met elkaar besluiten om alsnog een paar projecten naar voren te schuiven. 
Voorzitter, dan is het van de grootste betekenis dat wij met elkaar erkennen dat we dat heel 
tijdig gaan doen. Complexe projecten vergen immers nogal wat t i jd in de uitvoering. We moeten 
voorkomen dat wij op het laatste moment zeggen: verrek, we halen het niet meer. Het geld is 
onvoldoende besteed. In die zin ben ik nieuwsgierig hoe de collega's daar naar kijken. Het 
tweede gaat over de inhoud van de projecten. Wij hebben in de voorgaande Statenperiode 
uitgebreid stilgestaan bij wat onze verwachtingen zijn van het pMJP. Als ik nu terugkijk naar 
welke projecten zijn gereaUseerd dan valt op dat een groot aantal zaken inderdaad overeenkomt 
met onze verwachtingen. Wat je ook ziet is dat er ook nogal wat verschillen zijn. Iedereen zal 
het op zijn eigen manier gedaan hebben. Vanuit de eigen poUtieke kleur van wat belangrijk is. 
Voor de PvdA waren er twee zaken, ook toen al, van grote betekenis waarvan we nu moeten 
erkennen dat ze eigenUjk buiten de boot dreigen te vallen. Het gaat over de multifunctionele 
centra en het gaat over het natuur activiteitencentrum. Het bezoekerscentrum 
Oostvaardersplassen maar dan opgeschaald. Wat de multifunctionele centra betreft wordt een 
deel gerepareerd via de Leader gelden. Misschien niet alles wat we hadden gewild maar we 
reaUseren daar een forse stap in. Akkoord wat de PvdA betreft. Als het gaat over het natuur 
activiteitencentrum, moeten we eigenUjk met elkaar zeggen, dit is één van de projecten die een 
absoluut boven lokale uitstraling heeft. Het beoogt misschien wel een nationale uitstraUng. 
Immers als v/ij met elkaar zeggen: het Oostvaardersland zou een internationale uitstraUng 
moeten hebben, dan heeft het bezoekerscentrum dat daarmee geassocieerd gaat worden dat 
zeker ook. In die zin zou het zeer spijtig zijn als zo'n project niet door kan gaan omdat het geld 
op is. Er is overigens niet alleen maar het idee: het geld is nu op. Er is wel degeUjk ook in de 
afgelopen jaren onvoldoende voortgang geboekt. Projecten zijn niet met maximale snelheid 
gereaUseerd. Wat je wel ziet aan het type dat op de reservebank zit en de projecten die zijn 
gehonoreerd is, dat de projecten die 'vrij eenvoudig' te reaUseren zijn, als eerste zijn 
aangereikt. Dat begrijp ik. De spelregels die wij met elkaar afspreken: eerst de planologische 
procedures afhandelen en dan pas indienen. Het betekent dat als de complexe projecten met 
uitgebreide, ingewikkelde procedures zo ver zijn, het geld op is. Voorzitter, aan dat punt zitten, 
wat de PvdA betreft, twee opdrachten. Een opdracht naar de huidige periode en een opdracht 
naar de volgende pMJP periode. Voor de huidige periode zouden wij het college willen vragen om 
de maximale creativiteit aan te wenden om geld beschikbaar te krijgen voor het natuur 
activiteitencentrum. Uiteraard mits we, in alle eerUjkheid, kunnen veronderstellen dat het op 
t i jd, in deze uitvoeringsperiode, kan worden uitgegeven. Immers - daar ging ook het eerste deel 
van mijn betoog over - we moeten zorgen dat al het geld wordt uitgegeven. Dus het labelen aan 
een project dat het uiteindelijk niet op ti jd haalt, is uiteraard niet verstandig. Wel proberen het 
maximale eraan te doen want immers; dit is een project dat van grootse betekenis is. De tweede 
opdracht die v/ij eruit zouden willen halen, is een opdracht naar de volgende pMJP periode. Dat 
wij met elkaar heel scherp formuleren welke doelen wij eigenlijk willen reaUseren met het 
meerjarenprogramma. Dat we daar ook op blijven sturen. Wat ons nu is overkomen, met elkaar, 
is dat we wel de uitputting hebben maar op een aantal onderdelen niet die doelen hebben 
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gehaald die we aan het begin zo belangrijk vonden. Voorzitter, samenvattend. Dit voorstel heeft 
in beginsel de steun van de PvdA maar zij zal op twee punten aanscherping wensen. Het gaat om 
de mate van overcommitering. Of nu verhogen of volgend jaar of het jaar erna de vinger aan de 
pols houden. Het tweede gaat er over om ook op de inhoud van projecten actief te sturen naar 
die projecten die wij het Uefste zouden willen hebben." 

De heer Van der Avoort: "Voorzitter, mijnheer Rijsdorp heeft het over de inhoud. Een mooi 
streven. Maar kunnen wij dat zo separaat? Er zijn afspraken gemaakt in het hele programma. 
Heel breed met partners. Er zitten heel veel projecten in. Dat gemeenten niet op ti jd aanvragen 
daar kunnen wij natuurUjk niets aan doen. Dus ik zou u willen vragen: hoe wilt u dit nu concreet 
maken? U hebt ook in de commissie gevraagd hoe het college daarmee om moet gaan. Hoe wilt u 
het dan gefinancierd krijgen? Waar zit uw punt nu echt?" 

De heer Rijsdorp: "Mijn punt zit natuurlijk in de reaUsatie. Ik vind het niet zo interessant in de 
evaluatie wie nou eigenlijk wanneer wat had moeten doen in het verleden. We zitten hier vooral 
met elkaar om te kijken of we datgene wat we graag met elkaar v/illen, kunnen reaUseren. We 
hoeven hier, in deze Staten, geen discussie te voeren of we het natuur activiteitencentrum, om 
dit voorbeeld te noemen, willen. Dat hebben v/ij al lang met elkaar uitgesproken. De route 
ernaar toe is lastig. Dat heb ik ook in de commissie aangegeven. We kunnen in twee richtingen 
denken. Eén is: voor gelden die al aan een gemeente zijn toegekend voor een bepaald project -
voornameUjk fietspaden - en die nog niet zijn uitgegeven, zou de PvdA het niet erg vinden als 
die zouden worden omgelabeld. Als, in dit geval, Lelystad zegt: - dat geldt overigens ook voor 
andere projecten in andere gemeenten - 'Nou, we hebben weUswaar voor fietspaden geld 
gekregen maar bij nader inzien vinden v/ij andere dingen toch belangrijker. Mogen v/ij het 
omlabelen?' Als dat mag van de spelregels - ik begrijp dat zoiets kan - dan is de PvdA daarvoor." 

De heer Van der Avoort: "Dat vraag ik me echt af. Laten we dat dan onderzoeken. Ik betwijfel 
het. Even over het natuur activiteitencentrum. Het is een prachtig centrum maar ik zou toch 
graag willen zeggen dat het niet in Oostvaardersland ligt. We hebben het hier over de 
Oostvaa rdersplassen." 

De heer Rijsdorp: "Maar, wacht even mijnheer van der Avoort. Het ligt wel degeUjk in het 
Oostvaardersland." 

De heer Van der Avoort: "Dat is niet relevant want het is er nog niet." 

De heer Rijsdorp: "Maar, wacht even, we hebben toch met elkaar afgesproken dat wij het 
Oostvaarderswold zouden reaUseren in 2014. Dit natuur activiteitencentrum is bedoeld voor het 
Oostvaardersland als geheel. Oostvaarderswold is onderdeel van het Oostvaardersland. Daar gaat 
het over. Oostvaardersplassen is immers een project van internationale importantie, hebben wij 
met elkaar gedeeld. Het enige dat ik aangegeven heb, is dat het een project is van bovenlokale 
schaal. Dat bent u met mij eens. Wat probeert u mij nu precies voor de voeten te werpen? Aan 
de andere kant, is er voor mij het tweede deel van uw vraag. Welke andere mogelijkheden zien 
wij nu eigenUjk om gelden die beschikbaar komen aan het natuur en activiteitencentrum toe te 
kennen? Eén van de mogeUjkheden is om ons af te vragen: als wij over een jaar met elkaar 
constateren dat er meer onderuitputting is in de gehonoreerde projecten en er, als het ware, 

.;-—, meer geld beschikbaar is vanuit het POP, vinden wij dan, met elkaar, als je ooit een keer rond 1 
^^—, juni 2010 een project hebt ingediend dat je dan vóór gaat. Of vinden met elkaar: nee, we 
^ hebben nu een streep gezet. Deze projecten zijn gehonoreerd plus de overcommitering van die 

^ILJ 20 % en als er straks meer geld beschikbaar mocht bUjken te zijn, heeft dat voor ons de hoogste 
prioriteit. We hebben dan alle t i jd om, als dat technisch nodig is, een verordening aan te passen. 
We hebben dan een jaar de ti jd om dat te doen. In die zin zijn er allerlei mogeUjkheden. Dat zou 

^ dus, wat ons betreft, de tweede richting kunnen zijn." CTJ 

n De voorzitter: "Ik ga ingrijpen. U Begint af te dwalen van het voorstel dat voorUgt. Er Ugt een 
voorstel voor overcommitering en u raakt min of meer verzeild in een discussie over de 
spelregels rond pMJP. Dat vind ik toch echt een ander soort discussie. Dat is niet wat hier door 
GS aan de orde gesteld wordt. Het gaat over 20 % overcommitering. Daar stemt u wel of niet 
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mee in. Ik begrijp uw discussie wel maar ik vind dat u wat ver afdwaalt van hetgeen voorligt. Ik 
verzoek u weer terug te keren tot het onderwerp dat op de agenda staat." 

De heer Van der Avoort: "Dat ben ik met u eens. Het is een technische begrotingswijziging. 
Alleen de heer Rijsdorp zoekt naar spelregels om in de begroting te kunnen schuiven. Volgens mij 
lukt het niet. Ik heb al aangegeven dat wij dat nog verder uit kunnen zoeken." 

De voorzitter: "Dat is voldoende voor dit moment. Ik bedoel niet bars te doen maar dit is een 
type discussie dat u in de commissie kunt voeren. Als u vindt dat er nog verder over de spelregels 
gesproken moet worden. Ik v/il een beetje bij de agenda bUjven zoals deze voorligt. Wilt u naar 
een afronding gaan?" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, ik had afgerond. Ik vat het graag nog een keer samen. Ik geef aan 
dat als het gaat over dit stuk en de mate van overprogrammering, de PvdA graag van de collega's 
hoort of zij vinden dat v/ij nu, met elkaar, de lat hoger moeten leggen of over een jaar de vinger 
aan de pols moet houden om het dan alsnog te doen. Dat is één, voorzitter. Het tweede dat ik 
heb meegegeven is dat wij moeten beseffen dat wij op deze manier minder gestuurd hebben op 
de inhoud van projecten en dat, het een opdracht aan onszelf is om op korte en op de langere 
termijn ons voor ogen te houden dat het uiteindeUjk gaat over doelen voor de Flevolandse 
samenleving en niet alleen over de mate waarin wij het geld uitgeven. Dank u wel, voorzitter." 

De heer Van het Erve: "Mijnheer de voorzitter. Ik denk dat het goed is om ook vanuit de CDA 
fractie een antwoord te geven op wat de heer Rijsdorp heeft gesteld. Allereerst gaat het daar 
vandaag niet over. Wij hebben hier duideUjk een voorstel liggen voor overcommitering. Dat is 
aan de orde en het instemmen met dit voorstel. De inhoud die de heer Rijsdorp aan de orde v/il 
stellen daar zijn wij niet tegen. Als er binnen het programma flexibel moet worden gehandeld 
om bepaalde projecten te honoreren, die relevant zijn voor de Flevolandse samenleving en hier 
nu niet inzitten, dan staan wij daar voor open. Ik vind het echter onterecht om dit nu hier in te 
brengen. Dat moeten v/ij in de commissie bespreken. We moeten dan goed in beeld krijgen 
welke projecten er nog voorUggen en of wij daar andere keuzes in zouden v/illen maken. Als er 
meerdere partijen zijn die dat op de agenda v/illen zetten, dan zijn v/ij daarvoor." 

De voorzitter: "Ik val u even in de reden. Anders krijgen v/ij een proces dat ik op zich niet juist 
vind. Er ligt een voorstel voor en daar debatteren v/ij nu over met elkaar. Als in de flank van een 
dergeUjk voorstel er nu een discussie ontstaat die eigenlijk heel ergens anders over gaat, dan 
zijn we niet op een zuivere manier bezig met de besluitvorming. Dan ontstaat er een soort semi 
besluitvorming op een onderwerp, waarvan ikzelf vind, uit het oogpunt van zorgvuldigheid, dat 
je moet afspreken: dat agenderen wij nog een keer in de commissie. Dan kan dat uitgewisseld 
worden. Maar je gaat niet in de zijlijn van een voorstel dat ergens anders over gaat, een semi 
suggestie van een besluit wekken. Ik roep u allen op om dat debat nu niet aan te gaan. Het is 
aan uzelf om de commissie te agenderen. Als de heer Rijsdorp dat wil heeft hij alle ruimte om te 
zeggen: ik v/il dat debat voeren en ik wil daar uitspraken over. Ik vind echt dat u allen bij het 
agendapunt moet bUjven zoals dat hier Ugt. Anders krijgen wij een onzuivere besluitvorming. Ik 
verzoek u dus om u te richten op het voorstel dat voorligt." 

De heer Van het Erve: "Voorzitter, dat ben ik volledig met u eens. Daar was mijn betoog ook op 
geënt. Maar de heer Rijsdorp stelde uitdrukkeUjk een vraag aan ons." 

„ De voorzitter: "Als voorzitter heb ik ingegrepen. Ik heb gezegd: ik begrijp uw betoog maar laten 
vOLJ wij die discussie verleggen en beperkt u zich nu tot het onderwerp dat voorUgt." 

De heer Van het Erve: "Het gaat in mijn betoog ook alleen maar over de essentie van dit 
^^j voorstel. Het CDA heeft in 2008 en begin 2009 in de commissie Ruimte duideUjk gemaakt dat v/ij 

ons zorgen maken over de besteding van de pMJP gelden. Wij hebben toen aangegeven dat het 
beter moest. We hebben kunnen constateren, eind 2009 en begin 2010, dat het heel goed is 
ingevuld. Dat er van onderbesteding echt geen sprake meer is. Het programma tot 2013 is onzes 
inziens goed ingevuld. Het ligt ook op schema. Nu ligt het voorstel voor, voor overcommitering. 
Om zeker te zijn dat alle gelden zowel van Europa als van het Rijk binnenkomen in Flevoland en 
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besteed kunnen worden, wordt nu dit voorstel gedaan. Daar zit een risico in. Door het goed te 
monitoren en elk jaar goed neer te zetten hoe ver v/ij zijn, (dat is goed in de nota weergegeven 
met percentages) heeft het CDA waardering voor deze ondernemende opstelling. Dat is voor GS 
bedoeld maar ook voor de ambteUjke organisatie. Wij kunnen dan ook, met grote waardering, 
met dit voorstel instemmen. Zowel met de overcommitering als met de risicodekking." 

De heer Geersing: "Dank u wel, mijnheer de voorzitter. Ik kan kort zijn over dit punt. Toch nog 
een paar woorden. Er zijn meer aanvragen dan gehonoreerd, maar 26 % minder uitgaven dan 
opgenomen in de beschikkingen. Landelijk komt dit uit op 15 %. Wij kunnen dan ook instemmen 
met het voorstel om over te gaan tot overcommitering met de genoemde 20 %. Daarmee vinden 
wij ook dat er goed op de situatie ingespeeld is. Wat ons betreft mag de mate van 
overcommitering nog een tandje scherper. Wij zullen u niet verder vermoeien met discussies ten 
aanzien van de spelregels. Wij hopen daar nog een keer over te spreken." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, ik ben toch zeer van mening dat het gaat over dit voorstel." 

De voorzitter: "Dat gaan wij dan horen. Als het niet zo is, grijp ik wel in." 

De heer Rijsdorp: "U zegt: het mag van de ChristenUnie best een tandje meer zijn. Best meer 
dan 20 %. Ik verken straks graag de meerderheid. Stel dat v/ij zouden zeggen: het zou nu wel een 
tandje hoger gezet mogen worden. Zou de ChristenUnie daarin meegaan?" 

De heer Geersing: "Ja, dan heeft u onze steun." 

De heer Rijsdorp: "Dank u wel." 

De heer Simonse: "Voorzitter, dan heeft de SGP even behoefte om haar standpunt, dat zij in de 
commissie ook samen met de PvdA heeft gedeeld, te bevestigen. Op zich kunnen vrij instemmen 
met de twee besUspunten. Mocht er echter een discussie ontstaan van 'een tandje meer', dan 
zeggen v/ij: wie zegt dat 20 % nou het meest optimaal is. Het kan best anders zijn. Vult u het 
zelf maar in. Wij steunen een dergeUjk voorstel." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, even voor de duidelijkheid. Krijgen wij nu straks 
amendementen?" 

De voorzitter: "Ik heb nog geen amendementen gezien." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Ook v/ij waren niet van plan om nu direct van dit 
voorstel af te v/ijken. Wat door de heer Rijsdorp is ingebracht, spreekt ons wel aan. We hebben 
dat ook eerder in de commissie kunnen beluisteren. Toen is door de gedeputeerde naar voren 
gebracht dat, dat niet zinvol was. Het werd afgeraden. Ik zou graag van de gedeputeerde horen 
of zij bij dat standpunt blijft, want na de onderbouwing van de heer Rijsdorp, zullen wij zeker 
meegaan als er een amendement komt." 

De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. De WD heeft grote waardering voor het stuk, 
zoals het nu voorUgt. Dat op deze wijze, op een structurele manier, overcommitering wordt 
geregeld. Het valt ook allemaal binnen de ruimte. De accountant is er ook mee akkoord gegaan. 
Voor mij is deze 20 % voldoende. Anders haal je alleen maar het probleem naar voren in de 
toekomst. We moeten bekijken hoe het allemaal gaat. Wij zijn voor dit voorstel. Dank u wel." 

De voorzitter: "Is dit voldoende voor de eerste termijn? Misschien is het goed als de 
gedeputeerde nog even reageert op een aantal gemaakte opmerkingen. Dan kijken we daarna 
naar de tweede termijn." 

Gedeputeerde Bliek: "Dank u, voorzitter. In de commissie hebben wij hier uitvoerig bij 
stilgestaan. We hebben over de hoogte van de overcommitering van 20 % het volgende gezegd: 
dat het de inschatting van het college is dat wij dat ongeveer nodig zullen hebben. We houden 
natuurlijk de vinger aan de pols. Als het volgend jaar een ander percentage zou blijken te zijn, 
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dan staan er in ieder geval projecten op de reservebank. Dit is dus een reaUstische inschatting. U 
moet zich daarbij tegeUjkertijd reaUseren dat de dekking van de overcommitering gehaald wordt 
uit het pMJP zelf. Daar worden onze provinciale cofinancieringsmiddelen voor gebruikt. Dat 
betekent dat die provinciale cofinancieringsmiddelen op dit moment niet beschikbaar zijn voor 
andere projecten. Als u het percentage verhoogt, wordt het aandeel ter dekking van de 
verhoging van de overcommitering ook groter en dan zijn er minder provinciale 
cofinancieringsmiddelen om toe te kennen aan projecten. Dat is één. Het tweede is dat wij een 
aantal spelregels met elkaar hebben afgesproken. Dat hebben v/ij in bestuurlijk overleg gedaan. 
Dat hebben wij met alle gemeenten, het waterschap en natuurorganisaties afgesproken. Die 
spelregels hebben er juist voor gezorgd dat we op dit moment op het punt zitten waar v/ij zijn. 
Van tevoren hebben wij ook aangekondigd dat daarin het element zit dat de projecten die 
makkeUjk in te dienen zijn - planologisch, juridisch en met alle vergunningen op ti jd - ook snel 
zullen komen. Dat waren een redeUjk aantal infrastructuurprojecten. Fietspaden en recreatieve 
ontv/ikkelingen. Dat zij zo. Er zitten ook andere projecten tussen. De spelregels zijn echter de 
spelregels. We hebben met elkaar bestuurUjk afgesproken dat de volgorde van binnenkomst van 
projecten, de volgorde van het beschikken van de projecten is. Wat bUjkt nou? Dat zich dat 
heeft voorgedaan en dat we vervolgens een reservebank hebben gecreëerd. Dat is precies één 
project nameUjk de corridor in de Noordoostpolder. Dat hebben wij als college apart gevoteerd 
en apart neergezet en men mag nog steeds tot 1 juU volgend jaar, een totaal te beschikken 
project - dus met alle ruimteUjke procedures en alle vergunningen in orde - indienen. Als dat 
niet gebeurt, valt dat vrij en kunnen er andere projecten worden toegekend. TegeUjkertijd komt 
op de reservebank een project pas te staan, in volgorde van indienen, als het meteen te 
beschikken is. U noemt er twee die u inhoudeUjk belangrijk vindt. Dat kan ik me voorstellen. Dit 
zijn alleen de spelregels en de afspraken die er zijn. Dat kunt u dus in uw afweging meenemen. 
Voor de mfc's geldt dat er wel een paar zijn. Via de Leader. Dat heeft u ook gezegd. De andere 
projecten zijn gewoon helemaal nog niet ingediend. Ze zijn zelfs nog niet zover om door de 
gemeente ingediend te worden. Het natuur activiteitencentrum is wel aangemeld maar heeft 
niet officieel het label van ingediend gekregen. Waarom niet? Omdat de ruimteUjke procedures 
niet af zijn, de vergunningen niet af zijn, de bouwplannen niet af zijn, de onderbouwingen voor 
de financiën niet af zijn en het zou dus eigenUjk curieus zijn om van zo'n project op voorhand te 
gaan zeggen: dat willen v/ij heel erg voorrang geven, leder moet dus voldoen aan de spelregels. 
Een van de belangrijke zaken is dat een totaalproject, dat op dat moment vergunbaar is, op de 
plank klaar moet Uggen om toekenning te krijgen. Dat als je dat ver voor het traject doet, je de 
gelden eigenUjk voorbeschikt zonder dat zij mogelijk tot uitvoering komen. Dan zit je met een 
niet volledig uitgevoerd meerjarenprogramma landelijk gebied. Daarom hebben we dus ook die 
spelregels zo afgesproken. Voorzitter, dit zijn gewoon de feiten die er zijn." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, mag ik interrumperen?" 

De voorzitter: "Nee. U mag wel interrumperen maar ik denk dat het in dit geval beter is als 
mevrouw Bliek even haar verhaal afmaakt. U krijgt sowieso nog een tweede termijn. Ik v/il wel 
voorkomen dat we toch weer in een discussie verzeild raken over de spelregels. Ik wil het 
beperkt houden tot het voorstel zoals het voorUgt." 

O 

Gedeputeerde Bliek: "Daarbij wil ik, als laatste, aangeven dat ik het van buitengewoon belang 
acht dat er rekening wordt gehouden met de bestuurlijke afspraken. Want daarmee geeft het 
bestuur van de provincie Flevoland - dat bent u uiteindelijk als u mogelijk de spelregels wilt 
veranderen - aan dat de bestuurUjke betrouwbaarheid en de continuïteit van afspraken hierbij 
wel in acht moeten worden genomen. Dat is echt een persoonlijke opvatting en ik weet zeker 
dat ik ook namens GS spreek. Ik vind dus dat u dat in uw debat en discussie met elkaar, moet 
meewegen. " 

De heer Rijsdorp: "Toch een technische vraag aan de gedeputeerde. Om de besluitvorming te 
verhelderen. Als v/ij het percentage van overcommitering zouden verhogen betekent dat dan dat 
automatisch het eerstvolgende project op de Ujst zal worden uitgevoerd? U zegt: er is dan geen 
speUng om na te gaan welk project, op dat moment, alsnog doorkan. Heb ik dat goed begrepen 
van de gedeputeerde?" 
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Gedeputeerde Bliek: "Ja, overcommitering geldt dan voor de POP gelden. De Europese gelden. 
De exacte vraag die u nu stelt. Weet ik niet uit mijn hoofd. Dat moet ik even vragen. Ik weet 
niet wat het eerste project op de Ujst is. Het kan van alles zijn." 

De heer Rijsdorp: "Ik vroeg niet welk project het was maar ik vroeg naar de systematiek. Is de 
systematiek zo dat als we het percentage verhogen, automatisch het eerstvolgende project -
welk dat ook moge zijn - dan aan de beurt is? Dat is wat ik van u begrijp." 

Gedeputeerde Bliek: "Ik ga daar geen ja op zeggen omdat ik dat niet exact weet. Er zijn namelijk 
verschillende soorten subsidieUjnen. Dat zou ik even moeten navragen. Het antwoord is: ja. Dank 
u wel . " 

De voorzitter: "We gaan beginnen aan de tweede termijn, voor zover daar behoefte aan is." 

De heer Rijsdorp: "Ik heb behoefte aan een schorsing. " 

De voorzitter: "Dat kan. Het is een ordevoorstel. Het is nu 20.50 uur. Hoe lang hebt u ti jd nodig?" 

De heer Rijsdorp: "Tien minuten a een kwartier." 

De voorzitter: "Dan stel ik voor dat we proberen om 21.05 uur weer verder te gaan." 

Schorsing 

De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De heer Rijsdorp had om de schorsing gevraagd dus ik 
verzoek hem het woord te nemen. Ga uw gang. " 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, horende de eerste termijn, heeft de schorsing opgeleverd dat de 
Partij van de Arbeid, de SP, de ChristenUnie, de SGP en de PvdD gezamenlijk een amendement 
voorstellen en misschien dat het handig is als ik het even voorlees voordat het kan worden 
gekopieerd. Statenvoorstel overcommitering pMJP POP. Amendement d.d. 14 oktober 2010. In 
vergadering bijeen besluiten Provinciale Staten besUspunt 1 te wijzigen. Het percentage van 20 
% in 25 % en de daaraan gekoppelde bedragen overeenkomstig het amendement in besUspunt 1 
en 2 aan te passen. Bij dezen dien ik het amendement, formeel in." 

De bode haalt het amendement op en overhandigt het aan de voorzitter. 

De voorzitter: "Dank u wel. Misschien is het goed dat de gedeputeerde er geUjk op gereageerd 
terwijl het wordt vermenigvuldigd. Ik denk dat, dat haar wel lukt zonder het stuk voor zich te 
hebben. Ga uw gang." 

Gedeputeerde BUek: "Voorzitter, ik begrijp dat men de zaken bij beslispunt 1 aan wil passen. Dat 
betekent dat ook de bedragen voor de risicodekking verhoogd zouden moeten worden. Daar hoor 
ik niets over in het amendement. Er is geen ruimte meer om in het meerjarenprogramma 
landeUjk gebied de risicodekking te vinden. Alles is belegd. Dus als het amendement volledig is 
dan zou dat verstandig zijn. Anders bUjft het amendement een voorstel waarmee het een gat 
schiet in de begroting. Risicoparagraaf." 

De voorzitter: "Prima. Dat was de reactie vanuit GS. Breng ik het amendement in bespreking of 
wilt u het voor u hebben Uggen? Ik heb het idee dat het een redeUjk helder voorstel is. Dan gaan 
v/ij de discussie aan in tweede termijn." 

Tweede termijn 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik wil hem nog wel even echt voor mij hebben om er over te 
kunnen oordelen. Maar ik snap het eigenlijk gewoon niet. 20 % is een behoorlijk percentage. Het 
is niet gebaseerd op het idee: wij doen even wat. Er zijn mensen bezig geweest om dat goed te 
bekijken. Het is 5 % meer dan er landeUjk voorgesteld wordt door het regiebureau POP. We gaan 
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dus niet voor 15 % maar wij gaan al voor 20 %. De consequenties van dit geheel zijn, denk ik, 
toch wat lastig te overzien. Zeker ook om de discussie die niet gevoerd wordt maar wel gevoerd 
is over de projecten. Ik zou het veel verstandiger vinden wanneer dit amendement nu niet 
ingediend werd maar werd aangehouden. Dat we er bijvoorbeeld in het voorjaar naar zouden 
kijken wanneer er in de commissie goed over het een en ander gesproken is. Dan kan altijd nog 
bekeken worden wat er zou moeten gebeuren. Ik vind, op zichzelf, het voorjaar een beter 
moment dan het nu te doen. Er zijn dan ook nieuwere cijfers beschikbaar. Het gaat, geloof ik 
over € 200.000 die erbij komt. € 175.000 of zo. Ik kan op dit moment niet overzien waar we op 
dit moment de dekking vandaan moet halen. Ik weet niet of het in het pMJP zit. We moeten de 
dekking wel hebben. We hebben van de ChristenUnie gehoord: het mag niet uit de reserves. Ik 
weet niet waar het dan wel uit moet komen." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, dank u wel. Van 20 naar 25 % is een behoorUjk groot bedrag. 
Waar haal je de dekking vandaan? Daar zit ik echt mee. Wij leven op dit moment in zuinige 
tijden en wij moeten echt onze hand op dè knip houden. Ik stel, net als het CDA, voor dat we dit 
doorschuiven naar de begrotingsbesprekingen van volgend jaar." 

De heer Van der Avoort: "Dank u wel, voorzitter. Volgens mij kan dit zo niet uitgevoerd worden. 
Het moet dan weer terug naar de accountant en die moet dekking aanvragen. Het kan niet 
binnen de pMJP. Dat is onmogelijk. Mevrouw Bliek heeft het net al gezegd. Het moet ergens 
vandaan komen. Wat belangrijk is en wat ook toegezegd is, is dat het per jaar wordt bekeken. 
Volgend jaar kunnen wij ook bekijken wat er dan uitgevoerd is van die overcommitering. Volgens 
mij kan het niet." 

De voorzitter: "Nog andere fracties? Dat is niet het geval. Wil de heer Rijsdorp nog reageren op 
gemaakte opmerkingen?" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, om te beginnen met de opmerking of er al niet langer nagedacht 
was over de hoogte van het percentage. Het is de gedeputeerde zelf geweest, dat is ook conform 
het stuk en conform eerdere, andere gesprekken die v/ij hier met elkaar gevoerd hebben, die 
gezegd heeft dat dit een reële verwachting is. Dat het percentage hoger zou kunnen uitpakken. 
Immers zei zij zelf letterUjk: 'het is een conservatieve inschatting'. Het is natuurUjk een 
poUtieke keuze die v/ij met elkaar maken. Wat voor type inschatting maken v/ij met elkaar? 
Welke projecten kunnen, als het ware, nu alvast door. Dat is zuiver een politieke afweging. De 
PvdA maakt een afweging, zij zegt: het is van de grootste betekenis om door te gaan. Onze 
inschatting is dat het reëel is om te denken dat we hiermee uiteindeUjk helemaal geen extra 
geld uitgeven. Wij voorkomen hier immers mee - is onze inschatting - dat er geld terug moet 
naar Brussel." 

De voorzitter: "Is daarmee de beraadslaging over dit amendement voldoende gevoerd? Wil er nog 
iemand het woord? Dat is niet het geval." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, het Ujkt me wel verstandig dat, hoewel het college er al even 
op heeft gereageerd, vrij even horen wat voor financiële consequenties dit heeft. Als het niet 
gedekt is neem ik aan dat de voorzitter het ter vernietiging voordraagt." 

.-—, De voorzitter: "Ik ga onmiddellijk bellen met de majesteit. U v/ijst op zich op een terecht punt. 
.̂-—, U moet er natuurUjk wel op letten dat u een besluit neemt dat financieel, begrotingstechnisch 

^ op een correcte manier wordt afgehandeld. Daar zijn wat vragen over gesteld. Ik denk dat de 
O J gedeputeerde of de portefeuillehouder financiën daar iets over zou moeten zeggen. De heer Van 

„ Diessen." 
:zzZ=zJ 

Gedeputeerde Van Diessen: "Ja, het antwoord is eigenUjk heel simpel. We hebben op basis van 
ervaringen een bepaald percentage voorgesteld. Daarvan hebben wij gezegd: wij denken dat, 
dat binnen de risicomarge valt. Zodat wij er uiteindelijk geen schade door oplopen. Op het 
moment dat wij het percentage verhogen, lopen wij dat risico wel. Het betekent dat je 
uiteindelijk, als het straks afgerekend wordt, meer geld kv/ijt zou kunnen zijn. Daar hebben wij 
in ieder geval in de begroting, zoals die er nu uitziet, geen rekening mee gehouden. Onze 
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risicoparagraaf is natuurUjk een risicoparagraaf die niet vraagt om een directe dekking zoals we 
dat in de begroting financieren. We hebben wel onze algemene reserve en ons 
weerstandsvermogen dat al die risico's dekt. Als u de risico's aan het verhogen bent, moet u er 
rekening mee houden dat op den duur de algemene reserve daarvoor omhoog moet." 

De heer Siepel: "Voorzitter, bij interruptie of in aanvulUng op het antwoord van het college. Is 
het zo, mijnheer van Diessen, dat het risico van 20 % wel financieel is afgedekt?" 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dat staat toch gewoon in het stuk! Daar hebben wij het in de 
commissie uitgebreid over gehad." 

De heer Siepel: "Nee, ik vraag het aan het college omdat wij nameUjk niet spreken over een 
dekkingsprobleem maar over een risicoprobleem. Over dat risicoprobleem zegt dit amendement 
dat de Staten bereid zijn om dat risico te nemen om een ambitie te stellen die verdergaat. Het 
gaat hier om een risicoafweging en als de Staten meer budget willen - een percentage dat zo 
dicht mogelijk bij de 100 % komt - en de Staten zouden besluiten daar iets meer risico voor te 
nemen - dat is de politieke afweging die nu gemaakt wordt - dan hebben wij op dit moment geen 
dekkingsprobleem. Dat dekkingsprobleem ontstaat pas op het moment als gaandeweg het traject 
zou bUjken dat wij over de 100 % heengaan. Dat is nog niet het geval. Net zo goed als het college 
kan zeggen dat v/ij bij kunnen sturen als blijkt dat we met 20 % te laag zitten, zouden het 
college en de Staten ook in de toekomst kunnen besluiten om, als het risico te groot wordt, het 
percentage weer naar beneden te brengen. Nogmaals voorzitter, v/ij zien dit niet als een 
dekkingsprobleem maar als een risicoafweging en de ChristenUnie is in ieder geval bereid om, in 
het belang van de uitvoering van projecten, dat risico te dragen." 

De heer Van der Avoort: "Dan kun je het toch ook per jaar bekijken, zoals ik net al zei, mijnheer 
Siepel?" 

De heer Siepel: "Ik herinner mij, mijnheer Van der Avoort dat v/ij hier in het verleden een 
gedeputeerde hadden die vaak sprak over reële doelen met ambitie. De vraag is: waar Ugt de 
reaUteit en waar Ugt de ambitie? Het is inderdaad waar dat het amendement de lat ten aanzien 
van de ambitie, op dit moment, hoog legt en hoopt dat het op een hele positieve manier uit zal 
pakken." 

De voorzitter: "Ik breng de vergadering weer terug in de orde van termijnen. We hebben, volgens 
mij, alle fracties aan het woord gehad. Ik wil naar een afronding gaan. Ik begrijp dat de heer 
Van Wieren nog iets wil zeggen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik zeg, richting de ChristenUnie, dat het in wezen hetzelfde 
verhaal is als we net gehad hebben met betrekking tot het afdekken van de risico's voor de 
lening die we verstrekt hebben aan die OnderwijsinstelUng. Daar hebben wij ook geld voor 
weggezet. Dat doen v/ij hier ook. Wij parkeren geld om dat risico af te dekken. En nu geeft u 
niet aan waar dat vandaan zou moeten komen. Ik zie dat in het stuk in ieder geval niet staan en 
ik kan niet beoordelen of het uit deze pot kan. Ik heb het idee dat wanneer wij dit uit deze pot 
halen, er minder geld beschikbaar is om wat te doen voor de projecten die wij juist zo graag 
willen." 

^---, De voorzitter: "Goed, ik hoor wat herhaUng van argumenten. Volgens mij heeft u elkaars 
^ standpunt wel voldoende gehoord maar bent u het niet helemaal eens met elkaar. Gaat u ermee 
O i i akkoord dat v/ij overgaan tot stemming? Ik zie niemand ja knikken maar ik ben toch van plan om 

,̂ het te doen. Ik breng het amendement nu in stemming. 
"2 Stemming amendement. 

Voor stemmen: 19 Statenleden 
Tegen stemmen: 15 Statenleden (WD, CDA en GroenLinks) 
Het amendement is aangenomen. 
Dan breng ik nu het voorstel, met inachtneming van het aangenomen amendement, in stemming. 
Stemming voorstel. 
Voor stemmen: 19 Statenleden. 
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De heer Goossens: "Voorzitter, als wij de tekst van het voorstel, afstandsbediening bruggen en 
sluizen provincie Flevoland lezen, puur zoals deze tekst voorUgt, krijgt u daarvoor de handen 
niet op elkaar bij de PvdA. Ik zal u uitleggen waarom. Wij gaan € 7.000.000 investeren voor het 
afstandbedienbaar maken van bruggen en sluizen. Dat heeft twee consequenties. Ten eerste een 
kleine verbetering van de dienstverlening en ten tweede een forse bezuiniging op het personeel. 
Vooral dat laatste gaat ons aan het hart en wij zijn er, op zichzelf, niet echt een voorstander 
van. Voorzitter, als v/ij tussen de regels doorlezen en het is eigenlijk jammer dat, dat in het 
voorstel geen prominente rol heeft gekregen, het staat wel in de achterUggende stukken, gaat 
het hier voor een belangrijk deel om een investering in de infrastructuur in Flevoland. Het 
aanleggen van een glasvezelnetwerk dat de leefbaarheid in de Noordoostpolder en Oost 
Flevoland op een substantiële manier verbeterd. Wat ons betreft biedt het ook mogeUjkheden 
voor werkgelegenheid. Een aantal bedrijven gaat er aan meedoen. Jammer dat, dat onderdeel in 
dit voorstel onvoldoende tot uitdrukking is gekomen. Voorzitter, rondom 
werkgelegenheidsaspecten binnen dit huis en binnen de provinciale organisatie, staat in het 
voorstel dat er overeenstemming is bereikt met de ondernemingsraad en dat er sprake is van 
natuurUjk verloop. Vanuit dat perspectief kunnen wij uiteindeUjk leven met een op afstand 
bedienbare brug en sluis. Maar het grote probleem in dit voorstel zien wij in de exploitatie die 
pas rond te krijgen is nadat een forse investering/subsidie vanuit pMJP beschikbaar komt. In 
aansluiting op de discussie binnen de commissie heeft het college een schrifteUjke reactie 
gegeven op 6 oktober 2010. Ik heb in de commissie aangegeven dat, gezien vanuit de stukken, 
vergunningen - ik neem aan dat het gaat over aanlegvergunningen - eind deze maand gereed 
moeten zijn om die subsidie zeker te stellen. Ik lees in het antwoord van het college dat ze heeft 
besloten om die termijn uit te stellen met zes maanden tot uiterUjk 31 maart 2011 en de 
reaUsering van de bedieningslocatie tot uiterlijk 15 maart 2012. Voorzitter, als die subsidiepot 
en die subsidiegelden niet beschikbaar komen, betekent dat een fors probleem in de dekking van 
het voorstel en de financiering ervan. De kosten komen dan voor rekening van de provincie. Dan 
zouden wij niet kunnen komen tot een sluitende businesscase/sluitende exploitatie. Daarom wil 
ik het volgende vragen, voorzitter. Ik vond het heel erg makkeUjk gaan. Past die verschuiving 
van de termijnen binnen onze eigen regels en ook binnen de Europese regels rondom 
subsidiëring? Heeft het ook consequenties voor mogeUjke andere aanvragers? Levert een 
dergelijke verschuiving van termijnen waarbinnen zaken geregeld moeten zijn en vergunningen 
beschikbaar moeten zijn, geen precedentwerking op ten aanzien van andere aanvragers? Mogen 
zij er ook, op het moment dat het even niet uitkomt, wat langer over doen zonder dat het 
consequenties heeft voor subsidie. Ik heb graag een antwoord daarop van uw college. Voorzitter, 
de PvdA heeft gelezen dat de beschikbaarheid van de vergunning vereist dat zij zou moeten 
gelden voor aanlegvergunningen rondom het glasvezelnetwerk. Ik werd echter door de notitie 
van 6 oktober even op een ander been gezet. Ik lees erin dat juist ook voor de locatie en de 
inrichting van het centrum voor die afstandsbediening, de termijn opgeschoven wordt. Dat 
suggereert dat, dat ook onderdeel uitmaakt van dat onderdeel van subsidiëring. Die € 3.000.000. 
Terwijl ik juist het idee had dat, dat juist ging over de bediening zelf en dat de subsidie 
uitsluitend op de inrichting van het glasvezelnetwerk betrekking had. Graag ook daar een reactie 
op. Voorzitter, dan is het van belang om te weten of u zicht hebt op de termijn van 31 maart en 
of u dan wel over de nodige vergunningen kunt beschikken en of wij niet een concreet risico 
lopen dat wij de portemonnee moeten trekken om die € 3.000.000 te financieren. Kunt u 
garanties geven." 

De voorzitter: "Ik grijp even in. Ik hoor u hier nameUjk een type betoog waarin u een reeks 
vragen aan GS stelt. Wij hebben hier een aantal werkafspraken met elkaar gemaakt. NameUjk 
dat dit type debat, in principe, in de commissie thuishoort. Dat we in de Staten elkaar ten 
opzichte van de fracties aanspreken. Wat er nu gebeurt, is dat uw betoog in feite leidt tot een 
type discussie waarvan we in de werkafspraken hebben afgesproken dat we dat in de commissie 
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doen en niet hier. Ik verzoek u dus zich meer tot de andere fracties te richten en niet met een 
reeks vragen aan het college te komen. Vragen die in de commissie thuishoren." 

De heer Goossens: "Deze overwegingen voorzitter, ik leg ze aan mijn collega's voor, zouden toch 
in ieder geval voor ons niet in eerste instantie leiden tot een positief oordeel over het 
voorliggende stuk. Omdat het vooral vanuit financieel perspectief en het risico dat de provincie 
loopt, onvoldoende duidelijkheid oplevert. Ik hoor graag ook het oordeel van de collegae over dit 
verhaal, over deze afweging en over deze gebeurtenissen. Voorzitter, vrij laten onze afweging, 
of wij wel of niet voor dit voorstel zullen stemmen, vooral afhangen van de discussie binnen de 
Staten over dit onderwerp, over het risico dat we lopen en over de vraag of wij bereid zijn € 
3.000.000 voor onze eigen rekening te nemen, mocht het misgaan. Tot zover, voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel. Zijn er fracties die bereid zijn op de gestelde vragen of de discussie 
in te gaan?" 

De heer Oost: "De heer Goossens haalde twee punten aan. Ten eerste de werkgelegenheid. Hij 
vond het jammer dat de werkgelegenheid minder zou worden. Een aantal jaren terug is er al een 
besluit genomen om dit op deze manier te doen. Daar kunnen v/ij ook van harte mee instemmen. 
Ook omdat het CDA van mening is dat er een kleinere overheid moet komen. Zeker met de 
vergrijzingproblematiek en dergeUjke is het van belang, ook voor de lastenvermindering van de 
burgers, dat wij een kleinere overheid hebben. Dat past dus ook keurig in dit voorstel. Dan over 
het project en het risico nemen. Wij hebben hiervoor net een voorstel aangenomen, als Staten, 
waarmee we ook risico nemen om projecten te laten voortgaan. Dus ik neem aan dat de PvdA 
hier toch mee kan instemmen. Het past, volgens mij, in dezelfde systematiek." 

De heer Goossens: "Voorzitter, ik denk dat u daar toch even de plank misslaat, mijnheer Oost. 
Het vorige voorstel ging over overcommitering en het bewust lopen van mogeUjke risico's 
wetende, uit ervaringscijfers, dat de pot nooit opgemaakt wordt. Ik zeg het even wat kort door 
de bocht. Vandaar de overcommitering. Het gaat hier over een heel concreet voorstel. Als het 
probleem zich voordoet dat niet aan de subsidievoorwaarden voldaan wordt, is het geen risico 
meer maar is het een zekerheid dat die € 3.000.000 voor rekening van de provincie komen. Dat is 
het verschil." 

De heer Oost: "En, dat is dan een risico. De regeUng kent het principe van het uitstel. Die 
regeUng hebben wij vastgesteld. Het college maakt daar gebruik van. Dat kan niet alleen voor dit 
project maar het kan ook voor andere projecten. Wij zien dus geen problemen in dit voorstel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere fracties die op gemaakte opmerkingen wensen in te gaan? 
Dan is er van de kant van GS eerst de portefeuillehouder en mevrouw Bliek heeft zich ook 
gemeld." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Voorzitter, de heer Goossens legt de nadruk als probleem op 
vermindering van personeel. In de commissie hebben wij daar ook al over gesproken. Toen 
stemde de commissie in met het voorstel omdat er niemand ontslagen hoeft te worden. Er is een 
situatie met een natuurlijk verloop. Het kan toch niet zo zijn, voorzitter, dat wij in 2010 de 
productiviteitsverbetering in onze provincie stilzetten zodat wij geen investeringen meer doen 
die meer opleveren met minder personeel. Of is er hier een nieuwe wind aan het waaien?" 

^~, De heer Goossens: "Voorzitter, dan heeft de gedeputeerde toch verkeerd of selectief geluisterd. 
{QJ) Ik heb gezegd dat het voorstel, zoals het voorligt, uitsluitend ingaat en betrekking heeft op 

yj afstandsbedienbare sluizen en bruggen. Ik heb ook aangegeven dat, dat wat ons betreft een 
gemiste kans is omdat juist een andere component, die onvoldoende in het voorstel aan de orde 

Z~^; komt, het verbeteren en aanleggen van hoogwaardige infrastructuur nameUjk: glasvezel in de 
^̂ ^̂ ^̂^ Noordoostpolder en oosteUjk Flevoland, voor ons een belangrijke meerwaarde is. Dat wij kijkend 
-[;-—9 naar de tekst van het voorstel zoals voorUgt - puur alleen de tekst - een afweging zouden 

moeten maken. De afweging of om een investering van € 7.000.000 terug te verdienen in 10 jaar 
er weliswaar verbetering van het serviceniveau is maar waarvoor v/ij fors arbeidsplaatsen in 
moeten leveren. Als dat de componenten zijn, dan zou u ons niet meekrijgen. Het andere 
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verhaal is dat wij heel erg veel waarde hechten aan die infrastructuur verbetering, aan de 
kwaUteit van het glasvezelnetwerk, de werkgelegenheid die daardoor gecreëerd wordt, de 
kansen die daarin geboden worden en de leefbaarheidverbetering. U hebt ons in principe niet 
tegen." 

De voorzitter: "Mijnheer Goossens het is de bedoeUng dat u een interruptie pleegt en niet dat u 
een eigen betoog houdt. U hebt uw beurt al gehad." 

De heer Goossens: "Ik denk dat het nodig was om het nog even te verduideUjken. Het was toch 
een beetje kort door de bocht." 

De voorzitter: "Dan is dat bij dezen gebeurd. Was de heer van Diessen klaar?" 

Gedeputeerde Van Diessen: "Nee, en volgens mij zei de heer Goossens nu precies hetzelfde. Maar 
goed. Als u zegt dat de investering in de infrastructuur in het stuk niet helemaal goed uit de verf 
komt, hebt u daar gelijk in. Het had er wellicht wat pregnanter in kunnen staan. Het komt 
natuurlijk ook omdat het geschreven is vanuit de visie: afstandsbediening. Veel minder vanuit de 
visie waar ook Economische Zaken mee bezig is geweest: de visie infrastructuur en glasvezelnet. 
UiteindeUjk is echter wel het effect, of het nou wel of niet duideUjk in het stuk staat, dat we 
een heel mooi stuk infrastructuur krijgen en dat het voor een deel gedragen kan worden door die 
afstandsbediening. Niet helemaal. Dat is helaas niet mogeUjk gebleken. Gelukkig kunnen v/ij via 
de pMJP subsidie toch een sluitende begroting presenteren. Daar zijn wij blij mee. De vragen die 
gesteld zijn over de pMJP subsidie en het uitstel, gaat mevrouw BUek beantwoorden." 

Gedeputeerde Bliek: "Ja, dank u voorzitter. Het pMJP is een ingewikkeld programma. Dit betreft 
een andere subsidiestroom als waar we in het vorige voorstel over hebben gesproken. Het gaat 
nameUjk over de ILG gelden. De provincie is vrij om die in zeven jaar toe te kennen en uit te 
geven. Dat heeft geen tussentijds gevaar van decommitering. Dat geldt wel voor de Europese 
gelden. Dat is één. Het tweede is dat we met dit voorstel wel zekerheid wilden hebben dat het 
binnen die zeven jaar tot uitvoering zou komen. Vandaar dat in het eerste stuk, voordat de 
aanbesteding werd gedaan, een afspraak is gemaakt dat binnen een bepaalde periode de zaken 
allemaal gereed moesten zijn. Nou blijkt dat door de aanbesteding en de t i jd die dat nodig heeft 
gehad, er iets meer t i jd nodig is. Men heeft inzichteUjk gemaakt wat exact de planning is. We 
hebben met die planning zekerheid verkregen dat, binnen de periode tot 2013, het project 
uitgevoerd kan worden. Vandaar dat v/ij, als college, dat uitstel hebben gegeven. Een uitstel van 
zeven maanden." 

De heer Goossens: "Een helder betoog. Maar toch nog even een interruptie want ik probeer 
gewoon informatie te krijgen zodat v/ij mee kunnen gaan met dit voorstel. Het is ons nameUjk 
wel wat waard om die glasvezelverbinding te krijgen. Waar wij tegenaan lopen is die ruim € 
3.000.000. Welk risico lopen v^j nu dat wij dat uit eigen zak moeten betalen? Want daar gaat het 
om. Als termijnen verstrijken omdat gemeenten vergunningen wat later afgeven of als de bouw 
van het centrum tegenvalt en het wat langer gaat duren. Welk risico lopen wij dan? Ik wil er 
gewoon wat meer houvast in krijgen. Welk risico lopen wij nu dat wij die € 3.000.000 voor eigen 
rekening krijgen?" 

Gedeputeerde Bliek: "Zo'n risico-inschatting heb ik niet. Er kan altijd wat tegengevallen. Er is 
echter een inschatting op basis van de aangegeven planning. De inschatting voor het verlengen 
van de zeven maanden is dat, dat binnen 2013 zou kunnen gebeuren. Als u vraagt naar exacte 

(JU) percentages over risico-inschatting dan weet ik dat op dit moment niet. Dat is eigenUjk een 
technische vraag." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we de discussie hiermee afronden, mijnheer Goossens. Het wordt 
echt een commissiedebat. Ik vind dat niet juist in de Statenvergadering." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Ik ben één ding vergeten te beantwoorden. U vroeg waarom de 
vergunning voor het kantoor er ook bijhoort. Als u op pagina 154 kijkt van de bundel, ziet u dat 



> 
^ : : ^ ^ 

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

Bladnummer 

23 

de pMJP subsidie verdeeld is over de verschillende objecten. Daar hoort ook het gebouw bij. 
Daarom is het ook van belang." 

De voorzitter: "Gaan alle fracties ermee akkoord dat v/ij het voldoende besproken hebben? Kan ik 
dan overgaan tot stemming?" 

Tweede termijn 

De heer Goossens: "Nee, voorzitter. Ik kan een bedrag van € 3.000.000 geen technisch detail 
noemen. Daar waar wij bij het vorige agendapunt gesproken hebben over risico's. Het wel 
overwogen gewikt en gewogen hebben. Dat was van een totaal andere orde dan dit. Als het hier 
misgaat, moeten wij gewoon de portemonnee trekken voor € 3.000.000. Ik vind dat geen 
kleinigheid. Ik v/il graag inhoudeUjk zekerheid en nadrukkeUjk duidelijkheid krijgen over welke 
risico's wij daarin lopen. Ik stel ook maar even de vraag aan de collega's. Ik zou de collega's ook 
in overweging willen geven: hebben wij zicht op het vergunningentraject? Volgens mij niet. Ik 
heb het in de commissie gevraagd maar ik kreeg er geen duideUjkheid over. Het is toch van 
essentieel belang." 

De voorzitter: "Mijnheer Goossens, ik doe nog één poging. Anders moeten we er na de 
vergadering nog maar eens met elkaar over praten maar u stelt informatieve vragen. U stelt 
vragen over hoe u iets moet interpreteren. Informatieve vragen horen in de voorbereiding van de 
Statenvergadering thuis en niet in de Statenvergadering." 

De heer Goossens: "Voorzitter, ik heb die vraag in de commissie gesteld. Daar kwam op dat 
moment een onvoldoende duideUjk antwoord op. Ik heb de reacties van uw college gelezen van 6 
oktober. Dat geeft voor mij nog niet voldoende duidelijkheid. Dan is er maar één plek waar ik 
die vragen nog een keer kan stellen. Dat is in dit forum. Als u zegt: ik kan er geen duideUjkheid 
over geven of v/ij willen niet op deze manier over deze onderwerpen praten, dan noodzaakt u 
ons, ondanks dat wij dat niet zouden willen, haast om tegen dit voorstel te gaan stemmen." 

De voorzitter: "Dat is uw goed recht. U moet zelf de conclusie trekken of u tevreden bent met de 
antwoorden of niet. Maar we gaan niet een reeks van informatieve vragen stellen in de Staten. 
Dat is niet binnen de spelregels die wij hebben afgesproken. Ik voel mij gehouden om u aan die 
spelregels te houden. Ik vind dat ik al redelijk coulant geweest ben. Er is veel over gesproken. Ik 
ga de discussie nu echt tot een einde brengen want anders wordt het een debat tussen u en mij 
en dat was niet helemaal mijn bedoeUng. Ik vind echt dat de discussie nu voldoende geweest is 
en ik vind dat wij over moeten gaan tot stemming." 

De heer Goossens: "Voorzitter, wij zouden graag een schorsing van 5 minuten willen hebben." 

De voorzitter: "Ik zie dat er bij de WD fractie behoefte bestaat om nog te reageren. Ik stel voor 
dat we dat eerst doen en dan schorsen." 

De heer Noordegraaf: "Dank u wel, voorzitter. Het zou zo maar van invloed kunnen zijn. Je weet 
nooit. Als wij de stukken goed bestudeerd hebben en v/ij hebben ze uitgebreid en tot in detail 
besproken in de commissie en vrij hebben het college vanavond gehoord - van verschillende 
kanten met de reacties hoe de risico's ingeschat worden, afgedekt zijn en hoe het project in 
elkaar zit - dan hecht de WD eraan om in ieder geval uit te spreken dat de WD vertrouwen 
heeft in het college dat dit project tot een goed einde kan worden gebracht. Ik wil daar nog wel 
een kleine kanttekening bij plaatsen, richting PvdA die erg bang is voor het verUes van een paar 
arbeidsplaatsen. Een beperkt aantal arbeidsplaatsen. Dat klopt. Door natuurUjk verloop zullen 
die verloren gaan. Er staat echter ook tegenover dat de dalende beschikbaarheid van 
arbeidspotentieel in de komende jaren, mede overwogen moet worden. Het mag geen punt zijn 
om dit traject te laten vallen. Dank u wel." 

De voorzitter: "Prima. Ik schors de vergadering tot 21.50 uur." 

Schorsing. 

7̂ ^ 
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De voorzitter: "Ik heropen de vergadering. De heer Goossens had gevraagd om de schorsing dus 
hij krijgt als eerste het woord." 

De heer Goossens: "Dank u wel, voorzitter. Ik wil op twee elementen ingaan. In eerste instantie 
op het proces en in tweede instantie op de inhoud. Het proces. U hebt mij aangesproken rondom 
het stellen van technische vragen die eigenUjk niet in dit verband thuishoren. Op zich ben ik het 
volstrekt met u eens. Alleen wat wil het geval. Ik heb dezelfde of soortgeUjke vragen gesteld in 
de commissie. Daar kon de gedeputeerde, en ik begrijp dat heel goed, op dat moment geen 
antwoord geven. Er is toegezegd dat het schrifteUjke beantwoord zou worden. Alleen de reactie 
die ik van het college krijg, gaat niet in op de gestelde vragen. Vandaar dat ik, ik zei het net in 
de tweede termijn ook al, gewoon genoodzaakt was om deze vragen alsnog in dit forum te 
stellen." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we daar het debat nu niet over openen en dat v/ij overgegaan 
naar het onderwerp zelf." 

De heer Oost: "Voorzitter, volgens mij is het wel van belang." 

De voorzitter: "Laat ik er dan niet te lang weerstand aan bieden. U wilt interrumperen?" 

De heer Oost: "Ja, want het stuk dat we gekregen hebben is van 6 oktober. U had er natuurUjk 
ook meteen op kunnen reageren en dan had u misschien nog wel aanvullende stukken kunnen 
krijgen." 

De heer Goossens: "Ik denk niet dat het mijn taak is om een vraag te stellen en daar vervolgens 
een correspondentie met het college over aan te gaan. De inhoud, voorzitter." 

De heer Oost: "U bent volksvertegenwoordiger. U moet krijgen wat u wilt." 

De heer Goossens: "Ja, ik ga pubUek de discussie aan. Dat klopt." 

De voorzitter: "We maken er niet een al te vrij debat van. Dit is een termijn na een schorsing. 
Wilt u uw betoog afronden." 

De heer Goossens: "Nee, ik ga op de inhoud over. Voorzitter, het belang van de verbetering van 
de infrastructuur weegt voor ons heel zwaar. Wij zien dat belang heel groot. Wij zien dat belang 
heel goed. Dat is ook de reden dat de PvdA fractie met dit voorstel kan instemmen. Maar 
instemmen met grote aarzeling ten aanzien van de onduideUjkheid over de concrete risico's 
rondom de € 3.000.000, die v/ij gaan lopen. Ik vind het te betreuren dat v/ij daar op dit moment 
wat minder duideUjkheid over hebben kunnen krijgen. Maar u kunt ons als voorstemmer 
beschouwen voor dit voorstel. Voornamelijk dus vanwege het belang rondom de leefbaarheid in 
die gebieden en de mogeUjkheden voor de werkgelegenheid die het daar biedt. Dank u, 
voorzitter." 

De voorzitter: "Ik beschouw uw inbreng als een stemverklaring. Zijn er nog andere fracties die 
een stemverklaring zouden v/illen afleggen? Kunnen wij dan overgaan tot stemming? 
Stemming. 
Wie wordt geacht tegen dit voorstel te stemmen? 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen. 
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10 . Sluiting 
De voorzitter: "Ik doe u nog een mededeUng toekomen. U krijgt morgen van het presidium een e-
mail over de begrotingsvergadering. Daar is in het presidium over gesproken. Het Ujkt ons juist 
om die vergadering niet 's middags te beginnen maar u uit te nodigen om, om 18.00 uur deel te 
nemen aan de maaltijd en dat dan om 19.00 uur de begrotingsvergadering aanvangt. Dan heb ik 
het over de vergadering van 4 november. Gedeputeerde Witteman zal er dan overigens niet bij 
zijn. Er is op dat moment een vergadering van het IPO bestuur over de onderhandeUngen met het 
nieuwe kabinet rond het bestuursakkoord. Het leek ons juist dat Flevoland in die vergadering 
vertegenwoordigd is. Dan weet u dat vast. Het presidium is van mening, gezien het voortraject, 
dat wij wel op deze manier met de begrotingsvergadering om zouden kunnen gaan. Ik dank u 
allen hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inbreng en ik zie u graag een volgende keer weer 
terug. Ik sluit deze vergadering." ( 21.55 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 4 november 
2010. 
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