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

Registratien ummer: 

1113959 

Notuien van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland 
gehouden op donderdag 20 januari 2011 om 19.30 uur in het Provinciehuis, 
Visarenddreef 1 Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD), de heren M.F.A. van Diessen (WD), A.L. Greiner (CDA), 
M.J.D. Witteman (PvdA), leden van het college van Gedeputeerde Staten. 
De heren J.N.J. Appelman (CDA), R. TH. van der Avoort (WD), mevrouw M.C. Bax (PvdD), de 
heer N. Benedictus (WD), mevrouw F.J.E. Boode-Groot Nibbelink (PvdA), de heren R.P.G. Bosma 
(WD), W.R. Bouma (CDA), F. Brouwer (CU), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C.J.M. 
Goossens (PvdA), de dames N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), M. Jonker-Waterlander 
(WD), de heer J. Kramer (WD), de dames N. de Lange (SP), M. Luyer (CDA), de heer W.C. 
Noordegraaf (WD), mevrouw H.H. Nijhuis-Ovinge (CDA), de heren R.T. Oost (CDA), P.T.J. Pels 
(PvdA), J.J. Posthumus (CDA), H. van Ravenzwaaij (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de heren 
A.A. Rijsdorp (PvdA), F.N.E.M. van Schoot (GL), 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), E. Taskin (PvdA), de dames C.P.M, de Waal (SP), Y. Weijand (WD), de heer J. van 
Wieren (CDA), mevrouw T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA). 

Afwezig: mevrouw M.M.J.E. Kuijken, de heren N. Demirbilek (SP), D.G. Schutte (CU). 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

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

1.Opening. 
De voorzitter: "Van harte welkom allemaal op deze vergadering van Provinciale Staten van de 
provincie Flevoland op donderdag 20 januari 2011. Wij hebben melding van afwezigheid van 
mevrouw Kuijken van de PvdA, de heer Schutte van de Christenunie en de heer Demirbilek van 
de SP. Ben ik daarmee compleet?" 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, mevrouw Boode is in het kader van het verantwoordingsdebat aan 
het testen hoe het zit met de bereikbaarheid van Flevoland. Zij heeft vertraging." 

De heer Siepel: "Voorzitter, de heer Brouwer probeert of de verbinding tussen de 
Noordoostpolder, Urk en de rest van Flevoland nog werkt. Hij komt wat later." 

•^^^^ De voorzitter: "U kunt straks met de gedeputeerde over Verkeer en Vervoer spreken." 

j _ ^ De heer Van Wieren: "Voorzitter, het wordt een beetje flauw maar volgens mij is de heer Roelof 
Oost ook nog onderweg. Hij komt uit hetzelfde gebied. Hij zal straks ook nog aansluiten." 

De voorzitter: "Een training timemanagement zou in de fracties geen kwaad kunnen. 
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2. Agenda 
De voorzitter: "Wij hebben een bijzondere Statenvergadering. Het is geen gewone 
Statenvergadering maar een bijzondere Statenvergadering. Het is in zekere zin ook een 
experiment. We hebben met elkaar afgesproken dat wij een verantwoordingsdebat organiseren 
waarin het college van GS, middels de afzonderlijke gedeputeerden, presenteert waar zij in de 
afgelopen vier jaar haar t i jd aan heeft besteed en wat zij daar zelf van vindt. U krijgt allen de 
gelegenheid om er met GS over in debat te gaan. De idee is dat de gedeputeerden in ongeveer 
10 minuten, - ik kijk niet op 30 seconden -, kunnen neerzetten wat zij vinden dat zi j , in zo'n 
soort situatie, aan u te vertellen hebben. Vervolgens debatteert u met de gedeputeerde. Hierbij 
maakt u gebruik van de interruptiemicrofoons. Dat is een heel eenvoudige werkwijze. U bent 
daarmee bekend. Wij denken dat het op die manier moet lukken. Wij moeten ook een beetje 
avonturieren. Wij hebben dit, in deze vorm, nooit eerder in deze Staten gedaan. Wij moeten 
kijken hoe het zich ontv/ikkelt. lk zal mijn best doen om het in goede banen te leiden, lk stel 
voor dat gedeputeerde Greiner nu begint met zijn betoog." 

3. Verantwoordingsdebat 

3a. Presentatie portefeuillehouder Greiner. 
Gedeputeerde Greiner: "Dank u wel, voorzitter. Een paar duizend uur samenvatten in 10 
minuten, valt niet mee. Ik ontwikkel dus een hoog tempo, lk zie dus af van een inleidend grapje, 
lk geef u gelijk de inhoudsopgave. Dit zijn de onderdelen van mijn portefeuille die ik graag met u 
v/il langslopen. Economie, onderwijs, arbeidsmarkt, het Markermeer/IJmeer, Noord Flevoland, 
Europa en een slotopmerking. Toen wij dit college startten, in 2007, beleefde onze economie 
een bloeitijd. Bij de collegevorming namen wij ons voor om 25.000 banen te realiseren. 25.000 
banen is gebaseerd op het Omgevingsplan. 5000 per jaar met een plus daarbovenop omdat wij in 
de 'groei en bloei' zaten. Wij besloten te kiezen voor een aantal thema's. Focussen op innovatie, 
internationalisering, starters en arbeidsmarkt, toerisme en recreatie, landbouw en visserij. 
Natuurlijk ook, dat hoort ook tot het domein, zorgen voor voldoende bedrijfslocaties met als 
extra voorziening: glasvezel. Toen kwam in 2008 de economische crisis. En in plaats van coach te 
zijn bij een groeispurt, werden wij coach/energizer bij een terugval, een neerwaartse spiraal. 
Dat heeft geleid tot een aantal keuzes. De eerste is: wij houden vast aan de langetermijn 
doelstelling: het verhogen van de werkgelegenheidsgraad. Daarnaast: wij kiezen voor een aantal 
aanjagende initiatieven op die vijf focusthema's die ik net noemde. En natuurlijk blijven v/ij ook 
proberen om bedrijven naar ons toe te halen. Zoals dat bijvoorbeeld lukte met de dienst Water 
van Rijkswaterstaat. 500 arbeidsplaatsen in Lelystad. Door alles heen is innovatie eigenlijk de 
rode draad. Wij weten dat als wij de economie willen laten groeien het gaat om innovatie en 
daarnaast om internationalisering. Dus innovatie komt u voortdurend tegen in mijn verhaal. 
Interessant is te melden dat wij een innovatieplatform hebben gevormd met de 
ondernemersorganisaties en de kennisinstelling met de vraag/opdracht: maak een kennis- en 
innovatieagenda. Dat heeft die raad ook gedaan. De regieraad heeft gekozen voor drie thema's: 
life science, agroproductie en composieten. Ondanks de economische crisis hebben wij een groei 
kunnen realiseren, qua innovatiegraad, van 36 % naar 39 %. Innovatie en internationalisering. 
Internationalisering hebben wij vooral willen aanjagen via een drietal partijen. De 
ontwikkelingsmaatschappij (OMFL), het World Trade Center en de Kamer van Koophandel. Ik 
noem u enkele resultaten. Om even het onderscheid aan te geven; OMFL voor de buitenlandse 
investeringen, het WTC voor de expats, informatiecentrum, businessclubs enzovoort en de Kamer 
van Koophandel voor de exportbevordering. In 2007 hadden wij 330 buitenlandse bedrijven in 
Flevoland en nu hebben v/ij er 360. Als je kijkt naar de omzet van de export dan zie je dat er 

C ü ^^" §''°^' gerealiseerd is van 15 %. 2008 - 9, 2010 + 6. Dat ligt een %procent of negen boven de 
Nederlandse cijfers. Wat wij vooral hebben geaccentueerd, ook door u ondersteund, is het 
startersbeleid. Investeren in het onderwijs, jongeren enthousiasmeren voor het 

[ :^i ondernemerschap. Wij hebben ongeveer 60 jeugdondernemingen in de verschillende 
'̂ ^̂ ^̂  onderv/ijsinstellingen en zelfs op basisschoolniveau zijn v/ij actief met 'kids in bizz'. Daarnaast 

c5==::5 bundeling van krachten in het ondernemerspunt Flevoland: het Zelfstandigenloket Flevoland en 
de Kamer van Koophandel gebroederlijk samen. Dat alles heeft bij elkaar opgeleverd dat wij in 
de periode 2007- 2010,12000 startende ondernemingen erbij hebben gekregen. In 2010 hadden 
wij een absoluut record van 3400. Een belangrijke poot voor onze economie is de toeristische 
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sector. Wij hebben daarvoor een stevige structuur kunnen realiseren. Enerzijds voor promotie en 
marketing - Toerisme Flevoland -, anderzijds voor de steun aan de ondernemers als het 
bijvoorbeeld gaat om productontwikkeling. Dat is de NORT organisatie. Voorts hebben wij een 
onderscheiding ingesteld die buitengewoon gewaardeerd wordt: de Flevius award. De sector 
groeit. Overigens door alle jaren heen. Bijna conjunctuur onafhankelijk. Wij hadden in het 
afgelopen jaar 6 procent groei. Van oudsher belangrijke sectoren voor ons zijn landbouw en 
visserij. Bij beiden zetten v/ij erg in op versterking van de concurrentiepositie. In de landbouw 
hebben wij te maken met schaalvergroting, verbreding en innovatie en met het uitbreiden van 
het biologisch landbouwareaal. Een belangrijk product in dit verband is de Agroproductie 21e 
eeuw. Een samenwerkingsproject met de Wageningse UR, waarbij v/ij ervan uitgaan dat wij voor 
een goede toekomst eigenlijk drie aardbollen nodig hebben om in de voedselbehoefte te kunnen 
voorzien. Met andere woorden wij moeten twee keer meer met twee keer minder doen. 
Overigens horen hier ook onderwerpen bij - ik ga ze niet allemaal noemen - als glastuinbouw en 
viskweek in combinatie met het Flevo Food Festival. Bij de visserij proberen v/ij de krachten te 
bundelen, te zorgen dat er voldoende jongeren komen en dus hebben wij het opleidingsschip PD 
147 In de vaart geholpen, hebben wij Blueport Urk gesteund en participeren wij in het 
bestuurlijk platform visserij. Dan kom ik bij de nieuwe/aanjagende initiatieven. U weet dat de 
Rekenkamer aandacht heeft gevraagd voor nulmetingen. Ik noem met opzet initiatieven want die 
komen vanuit het niets. Daar kun je geen nulmetingen voor doen. Het zijn nieuwe toevoegingen. 
Wij hebben 11 gehonoreerde 'Pieken in de Delta' projecten. Dat is een heel goed resultaat als 
wij dat afzetten tegen andere regio's. Het gaat om projecten in de sfeer van Life Science, ICT, 
medische technologie, creatieve industrie. Wat we natuurlijk vooral doen is woekeren met het 
Europese geld en uiteraard ons eigen geld. Daarvan roepen v/ij een organisatie als Fish Capital in 
het leven. Dat is het handelscentrum voor vis op Urk, dat inmiddels ook nationale steun heeft 
gekregen. Het project dat ik al noemde Agroproductie 21e eeuw, Flowland de organisatie voor 
de creatieve industrie maar ook een heel groot project als innovatie en kenniscirculatie dat wij 
opgedragen hebben aan de ontwikkelingsmaatschappijen en aan Syntens. Het is een 6 jaar 
lopend programma gericht op bijvoorbeeld clustervorming. Er mag natuurlijk niet vergeten 
worden dat wij onlangs het besluit namen voor de high containment unit bij Wageningen UR in 
Lelystad. We hebben geprobeerd om voor ondernemers in de knel een steun te zijn. Het eerste 
waar je dan aan denkt is: wat kan je doen in de sfeer van kredietverlening. Wij kunnen zelf geen 
krediet verlenen. Maar wat kunnen wij laten aanvullen? Wij hebben de kredietfaciliteiten die er 
zijn eerst gebundeld. Zowel de nationale als de provinciale. Ik kan zeggen dat, dat de meest 
populaire brochure is geweest die de provincie heeft uitgegeven. Althans, dat denk ik want er 
gingen er honderden van weg. Wij hebben er twee uitbreidingen in aan kunnen brengen. Een 
micro financieringsregeling met de Rijksoverheid en een regeling voor technologie- en milieu
innovatie met Europees geld en ons eigen geld. Maar we hebben ook onze fondsen bij de 
Ontwikkelingsmaatschappij kunnen uitbreiden. Alles met elkaar hebben wij een mooi resultaat 
kunnen bereiken als het gaat om het steunen van verschillende ondernemers die in de knel zaten 
of die een groeispurt onderbroken zagen. Tenslotte meld ik dat er door ons een 
scholingsoffensief is ingesteld uitmondend in 600 scholingsvouchers om zo een begin te maken 
aan een scholingstraditie in het bedrijfsleven van Flevoland. En dan de werkloosheid. De sterk 
oplopende werkloosheid. Het was heel plezierig dat wij al een gedragen platform arbeidsmarkt 
in Flevoland hadden. Een platform arbeidsmarkt dat een unieke bundeling van krachten kent met 
de gemeenten, de sociale partners, het UWV, het onderwijs, het technocentrum, onder 
voorzitterschap van de provincie. Met elkaar hebben v/ij ons constant afgevraagd: wat zou een 
goede stap zijn om de werkloosheid te bestrijden? Er zijn twee belangrijke producten uit te 

|_—3 melden. Dat is het convenant voortijdig schoolverlaten en het actieplan jeugdwerkloosheid. In 
het actieplan jeugdwerkloosheid hebben v/ij ons eigen project: Flevotalent junior, 
ondergeschoven. We hebben er ook voor gekozen dat een Mobiliteitscentrum een provinciebrede 
werking zou krijgen. Het zag er aanvankelijk naar uit dat het alleen voor Almere zou zijn maar 
het is provinciebreed ingezet. Ik heb zojuist cijfers gekregen over 2010 waaruit blijkt dat wij 
toch 507 mensen, dankzij het Mobiliteitscentrum, hebben kunnen weerhouden van werkloosheid. 
We hadden een scholingsoffensief waarbij wij 1200 mensen een nieuw perspectief hebben 

r|—3 kunnen geven door ze leertrajecten aan te bieden. Zo kom ik bij de cijfers. Er zijn in deze 
' _ . periode 55.000 banen bijgekomen. Keurig verdeeld. 27.500 bij de starters en de binnengekomen 
1 ^ ; bedrijven en 27.500 uitbreiding werkgelegenheid bij bestaande bedrijven. Gelijktijdig hebben 
^"^ wi j , door de crisis, te maken met een afname van het aantal bedrijven van 42.500. Verdeeld in 
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17.500 door vertrekken/stoppen. Het waren niet allemaal faillissementen. Dat moet u niet 
denken. Vertrekken of stoppen. En 25.000 bij de bestaande bedrijven. Zo kom je op een saldo 
van 12.500. Dat is toch een enorme dynamiek. Als je het vergelijkt met de vorige periode: toen 
hadden wij 62.000 banen en een afname van 42.000. Een totale winst van 20.000 banen. Het 
betekent dat wij ondanks de crisis toch heel veel levendigheid in onze economie hebben kunnen 
houden. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik stap over naar onderwijs en arbeidsmarkt. Wij hebben 
het hoger onderwijs, met uw aller medewerking, kunnen uitbreiden. Zowel de agrarische 
hogeschool Dronten, maar met name Almere, als de hogeschool Windesheim, waar v/ij allemaal 
erg blij mee zijn. 37 opleidingen, zesduizend studenten, is ons perspectief. Er is nog een 
verbijzondering in de vorm van de Roy Heiner Academie. Daar hoort ook wel bij dat wij een 
aantal lectoraten tot stand hebben gebracht, die zowel aan de CAH als aan Windesheim 
verbonden zijn. Dit is een moment voor u allen. Een moment van glorie. Want dit is een artist 
impression van Windesheim zoals het er komt in Almere. Maar bij onderwijs en arbeidsmarkt 
hoort ook een onderwerp als de doorlopende leerlijnen. Aansluiting tussen het voortgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (het ROC). Aansluiting tussen het ROC en het 
hoger beroepsonderwijs. U ziet hier een opsomming van een aantal opleidingen waar in stilte is 
gewerkt om de aansluiting soepel te laten verlopen om daarmee ook te voorkomen dat mensen 
uitvallen. Ook met enige voldoening v/ijs ik u op de stagenota die u hebt aanvaard en die v/ij tot 
uitvoering hebben gebracht en waarvan wij kunnen zeggen: de keuze om het in de breedte te 
doen en niet te werken met een stagebank, heeft goed gewerkt. Ook als het gaat om de 
minderheden. Er was bijvoorbeeld een project: You Turn. Dat ging speciaal om minderheden. 
Uiteindelijk kunnen wij nu zeggen dat er op dit moment geen sprake meer is van een ernstig 
tekort aan stages. De uitvoering van de stagenota heeft daar absoluut een goede rol in vervuld. 
Twee jaar geleden waren er nog 500 stageplaatsen te kort. Dat zet ik even tegen elkaar af. Er 
tussen staat en heel bijzonder element. Uniek in Nederland. Namelijk dat v/ij een 
bouwconvenant hebben. 26 partijen. In het convenant is afgesproken dat wij gaan voorkomen 
dat de instroom in de bouw opdroogt, ondanks de crisis. We gaan met elkaar 650 leerbanen 
realiseren. Ik zocht naar een logisch bruggetje naar Markermeer/IJmeer. Ik heb het niet 
gevonden. Dus ik zeg het maar gewoon. Markermeer/IJmeer is een belangrijk project geweest 
voor ons. Het gaat om ecologisch herstel. Het gaat eigenlijk om ecologisch surplus. U kent het 
verhaal. Maar het moet natuurlijk ook zijn betekenis hebben voor recreatie en toerisme. Ik kan u 
zeggen: toen het college eraan begon, vier jaar geleden, waren er veel weerstanden. Zeker aan 
de overzijde van het water. Maar er waren ook wel weerstanden in ons eigen gebied. Ook op 
Rijksniveau waren er vraagstukken. Wij kunnen nu echter zeggen: er ligt een visie. Die is 
omarmd en heeft draagvlak. Er is met enthousiasme gewerkt en het project is nu in 
ontwikkeling. Ik mocht ook coördinator zijn voor noordelijk Flevoland. Daar hebben alle 
gedeputeerden hun projecten in gehad. Wat ik noem is de ontwikkeling van de Zuyderzeerand. 
Geen eenvoudig project, kan ik u verzekeren. Het was namelijk niet makkelijk om een focus te 
vinden, om een koers te vinden. Bovendien kan ik u zeggen dat grote delen van het gebied 
absoluut niet zaten te wachten op dit initiatief. Daarom is het heel plezierig om te kunnen 
melden dat wij vorige week een avond hebben gehad met een goede opkomst, waar alle partijen 
aanwezig waren, bewoners en organisaties uit alle drie de gemeenten die erbij betrokken zijn en 
dat wij een avond hebben gehad waarin enthousiasme is gegenereerd, waarvan wij kunnen 
zeggen: het Zuyderzeerandproject gaat toekomst krijgen. Er zijn ook andere kleinere en grotere 
onderwerpen. Het is aardig om te melden dat in het Geomaticapark studenten van Windesheim 
een minor geomatica doen. Het Glastuinbouwproject in Luttelgeest is een prachtig project. Een 
tweede haven Urk blijft in studie. Het is moeilijk maar wij laten het niet los. Heel bijzonder is 
Compoworld. Dat is een project dat in de steigers staat in samenwerking met Fokker Aerospace, 
NLR en verschillende overheden. Dan komt eigenlijk naar buiten hoe bijzonder het is wat v/ij 
hebben in het NLR. Nu zijn we toe aan de programmering van de Zuiderzeelijn gelden om de 
verschillende agenda's/projecten tot uitvoering te brengen. Overigens hebben v/ij ook de 
Poldertoren een mooie nieuwe toekomst kunnen geven. Hij gaat misschien 'de Baron' heten, heb 
ik begrepen. We hebben een vlindertuin kunnen realiseren bij de Orchideeënhoeve. Alle vier 
gedeputeerden hadden te maken met Europa. Wij hebben daar alle 4 een eigen 
verantwoordelijkheid in. Belangrijk is dat het EPD programma tot afronding is gekomen. Er staat 
500 banen per jaar, het waren er 1500. In totaal heeft het 15.000 banen opgeleverd. Het was 
een proces dat zich eigenlijk in stilte heeft voltrokken. Ik heb in de commissie alleen in het 
geheim kunnen melden over de gele kaart. U kunt zich niet voorstellen wat een gevecht het 
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betekent als je opeens een claim krijgt van, aanvankelijk, enkele tientallen miljoenen. Die buig 
je dan om naar € 3.400.000 en uiteindelijk hebben wij het voor elkaar gekregen om niets te 
hoeven betalen. Dat is overigens volkomen terecht. Maar gelijk hebben en krijgen, u kent de 
spanning tussen die twee. Twee elementen uit een veelheid van Europese onderwerpen. Wij 
hebben ons ingezet voor de territoriale cohesie. Als er straks nagedacht wordt over hoe we de 
structuurfondsen gaan besteden dan is de territoriale cohesie, de gemeenschappelijke 
kenmerken van gebieden als basis voor programma's en subsidie toekenning, wezenlijk. We 
hebben er erg voor gelobbyd. Zoals wij er ook voor gelobbyd hebben dat Nederland kan blijven 
profiteren van de structuurfondsen. Op één minister na is het, qua lobby, rond. Die ene minister, 
mocht u hem tegenkomen, heet de Jager en is de laatste in het kabinet die nog vasthoudt aan 
alleen de nieuwe landen. Wij kunnen neuzen tellen en stemmen tellen, maar goed. Wij hebben 
er voor gelobbyd. Ik sluit af. We hebben als inzet gekozen het werken aan de scheve woon/werk 
balans. Die vy l̂len vAj minder scheef hebben. Wij hebben een doel. Het staat ook in het 
Omgevingsplan. Wat we daarmee vooral ook willen, is het versterken van de provincie als 
belangengemeenschap. Sociaal, economisch, cultureel, integraal. Vanuit mijn portefeuille had ik 
een bijzondere belangstelling voor de gemeenschappelijke arbeidsmarkt die daarbij hoort. Met 
daarbinnen vyeer aandacht voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. Dan geeft het 
voldoening als we kunnen zeggen dat we de werkloosheid tot staan hebben gebracht en 
daarbinnen vooral de jeugdwerkloosheid. Wij hebben het afgelopen jaar 2134 jongeren uit hun 
uitkeringssituatie kunnen halen. Als ik dan 'we' zeg, bedoel ik een veelheid aan partners want de 
provincie heeft er een eigen, regisserende rol in. Acht jaar geleden was ik hier ook. Toen heb ik 
tegen u, c q . degenen die voor u op deze stoelen zaten, gezegd: als er iets is dat niet mag 
gebeuren dan is het tegen jongeren zeggen: je bent niet welkom, we hebben je niet nodig. Dat 
is het ergste wat er is. Het heeft mij geweldig gemotiveerd om juist op dit onderwerp iets voor 
hen te willen bereiken. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Wilt u blijft staan. Dat is handiger voor het debat. Mag ik de fracties 
uitnodigen, voor zover u daar aanleiding toe ziet, om de gedeputeerden te bevragen over 
datgene waarvan u meent dat er opmerkingen over te plaatsen zijn. Het hoeven niet altijd 
vragen te zijn. U mag ook opmerkingen plaatsen. De gedeputeerde zal op u reageren. Althans, 
dat vraag ik hem. Mag ik bij de heer Stuivenberg, van de SP, beginnen?" 

De heer Stuivenberg: "Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, chapeau voor al hetgeen de 
gedeputeerde bereikt heeft. Het begint vanavond al goed. Het lijkt echt op een feestje van het 
college. Prachtig! Wij hadden er iets op bedacht maar het past niet in onze Staten. Remco zou 
beginnen met de wave en Melissa zou beginnen met het verhaal: wat een spreker is die man!" 

Gedeputeerde Greiner: "U ziet er van af, begrijp ik?" 

De heer Stuivenberg: "Wij hebben daarvan afgezien want dan moeten wij het vier keer gaan 
doen en met de commissaris erbij vijf keer en dat is teveel van het goede. Voorzitter, een 
prachtig resultaat." 

De heer Oost: "Maar één keer moet toch wel kunnen?" 

s 
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De heer Bosma: "Bij een WD gedeputeerde vind ik dat prima." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, een prachtig resultaat. Hogeschool prima! Daar hebben we 
allen aan meegewerkt en daar zijn we heel erg trots op. Dat de huisvesting voor jongeren daar 
navenant zou moeten zijn, daar hebben we niet zo gek veel invloed op. Het is wel een punt van 
zorg want het is op dit moment niet zo. Als wij naar het maatschappelijk verantwoord 
ondernemen kijken, dat door het college zou worden gestimuleerd, dan heb ik nauwelijks 
gehoord wat daar nu uiteindelijk van terechtgekomen is. Als we kijken naar de regeldruk; de 
mate waarin die is afgenomen en de administratieve belasting daaraan verbonden, die 
verminderd zou worden, is er sprake van een substantiële verbetering voor de startende 
ondernemers. Waar blijkt dat dan uit? Die startende ondernemers. 12.000 is een heel mooi 
resultaat. Hoeveel zijn daar nog van over? Ik wil niet flauw doen. De resultaten zijn mooi maar 
zet het ergens tegen af. Er zijn ook 1200 leertrajecten aangeboden. Maar hoeveel zijn er 
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daarvan benut? 500 werklozen een nieuwe baan. Hoeveel hebben die baan nog niet en wat gaan 
wij daaraan doen? 2134 jongeren uit een uitkering gehaald. Prachtig! Maar hoeveel zitten er nog 
in? U roept meer vragen op dan dat u antwoorden geeft. Helaas. Maar wellicht komt het nog. Ik 
geef u een tweede kans." 

De voorzitter: "Wel via de voorzitter." 

De heer Stuivenberg: "Uiteraard, voorzitter. Dank u wel." 

Gedeputeerde Greiner: "Dank u. Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
heeft de provincie eigenlijk vooral de rol gekozen van bijvoorbeeld. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
de manier waarop wij omgaan met duurzaam inkopen. Of zoals wij omgaan met de 
energievoorziening in dit huis. Of zoals wij omgaan met ons personeelsbeleid en doelgroepen." 

De heer Stuivenberg: "Bij interruptie. Het gaat er niet om wat de provincie hier in huis doet 
maar wat u hebt gedaan om provinciebreed maatschappelijk ondernemen onder de loep te 
nemen en met de ondernemers een zodanige afspraak te maken dat het ook daadwerkelijk gaat 
leven. Dat is de bedoeling. Dat is ook hetgeen in uw Hoofdlijnenakkoord is vermeld." 

Gedeputeerde Greiner: "Of die uitleg eraan gegeven moet worden, laat ik even in het midden. 
Wat wij gedaan hebben is kiezen voor een voorbeeldfunctie. Daarnaast zijn er overigens 
tientallen bijeenkomsten in dit huis geweest, maar ook anderen waar ikzelf en het woord heb 
mogen voeren, waarin wij aandacht hebben gevraagd voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Juist als het gaat om innovatie. U weet dat bij innovatie, de innovatie slechts voor 
25 % technologisch van aard is. Het overige is echt sociale innovatie. Dan gaat het om sociale 
innovatie in de volle breedte ervan. Zodat je daadwerkelijk duurzaamheid tot stand brengt als 
resultaat van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is, wat dat betreft, absoluut 
een intrigerend aspect geweest van al ons handelen. Als u het hebt over de regeldruk en de 
vermindering daarvan, moet u bedenken dat van alle regelgeving die op ondernemers afkomt, 
dat is vooral mijn invalshoek, vier % afkomstig is van de provincie. Dat houdt verband met de 
ruimtelijke ordening. Keuzes die wij met u hebben gemaakt in, met name, ons Omgevingsplan. 
Daar zit eigenlijk niet het vraagstuk. Het vraagstuk zit vooral, als u het toespitst op de startende 
ondernemers, in de vraag: wat heb je gedaan om de regels te verminderen? Dat hebben wij op 
een aantal niveaus gedaan. Eén ervan is dat wij met de gemeenten overlegd hebben, hoe zoveel 
mogelijk een regelvrije fase kan ontstaan in de eerste jaren van het ondernemerschap. Daar zijn 
vnj in een aantal gevallen in geslaagd en in een aantal andere gevallen niet. Maar wat wij vooral 
gedaan hebben, is ervoor te zorgen dat in het geheel van de startersbegeleiding en 
startersondersteuning voor elk vraagstuk, ook die van de regeldruk, een module is/een 
begeleiding zodat zij er nooit alleen voor staan. Ik durf eigenlijk wel te beweren dat, als het 
gaat om de startende ondernemers en de regeldruk, v/ij veel bereikt hebben. In elk geval zullen 
er nauwelijks ondernemers zijn afgehaakt vanwege de regeldruk. Als u vraagt: hoeveel zijn er 
over van de starters? Je kunt de feitelijke meting na vijf jaar doen. Onderzoek in den brede leert 
dat 48 % van de startende ondernemers er na vijf jaar nog is. Dat wil overigens niet zeggen dat 
ze allemaal failliet zijn gegaan. Sommige stoppen. Als u vraagt hoeveel er nu van die 12.000 zijn 
dan is a. De periode van vijf jaar nog niet voorbij. Het is ook opgebouwd in vier jaar. We hebben 
met uw afgesproken, via uw startersmotie, dat we een monitoringssysteem in het leven roepen. 
Dat is er nu. Van nu af kunnen v/ij het dus intensief volgen. Niet alleen kwantitatief maar ook 
kwalitatief. Daar sluit die begeleidingsformule, waar ik het net over had, mooi op aan. Ik proef 
enig cynisme in uw toon als u zegt: 1200 leertrajecten biedt u aan. Nee, 1200 leertrajecten zijn 

(Ĵ liJ,) in uitvoering. Er zijn 1200 Flevolandse mensen die een extra dimensie aan hun toekomst kunnen 
geven dankzij de leertrajecten die de provincie in samenwerking met anderen tot stand heeft 
gebracht." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, ik wilde daar zeker niet cynisch over doen. Maar als er 1200 
leertrajecten aangebode 
toch een terechte vraag. 

c ~ J leertrajecten aangeboden zijn, dan is mijn vraag: hoeveel zijn er nu daadwerkelijk benut? Dat is 

s z ^ -
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Gedeputeerde Greiner: "Het antwoord is: 1200. Die zijn momenteel in uitvoering. En als u vraagt 
hoeveel werklozen er nog zijn: u krijgt de economische barometer. U weet het precies! Wat v/ij 
tot stand willen brengen is natuurlijk dat er een dalende trend is. Dat is gelukt." 

De heer Siepel: "Ja, voorzitter zoals u het zelf bij de opening van de vergadering al aangaf, 
wordt het voor iedereen vanavond een beetje zoeken naar de vorm. Dat geldt dus ook voor mij. 
Er vielen mij, tijdens de presentatie van gedeputeerde Greiner, in ieder geval twee dingen op 
waar van ik denk: die wil ik even spiegelen. Het eerste is dat de heer Greiner vooral praat over 
wat er is gedaan en wat minder praten over wat is bereikt. Daar kom ik zo meteen nog op terug. 
Het tweede is dat hij ongeveer 80 % van zijn presentatie besteedt aan de portefeuille 
economische Zaken. De andere portefeuilles doet hij vervolgens in een sheet af. Kloppen die 
waarnemingen, mijnheer Greiner?" 

Gedeputeerde Greiner: "Eén keer ja en één keer nee. Ik heb er nu juist zo nadrukkelijk voor 
gekozen om u cijfers te geven om te laten zien wat er is bereikt. Ik ben uitgegaan van 
initiatieven. Dat zijn nieuwe activiteiten die er nog niet waren en die dus toegevoegde waarde 
betekenen. Geïnitieerd door de provincie. Daar heb ik u een groot aantal van genoemd. Gaat het 
alleen over economie? Wij verantwoorden hier enkele duizenden uren arbeid, in 10 minuten. Dat 
zal waarschijnlijk niet gelukt zijn. Ik heb niet op de klok gekeken. Maar ik had weinig t i jd. Daar 
horen keuzes bij, maar als u mij de gelegenheid geeft: 2 uur, ik vul ze makkelijk." 

De heer Siepel: "Dat gaan we dan na de verkiezingen maar een keer doen bij een glas wijn. In 
het Hoofdlijnenakkoord heeft u ambities omgeschreven. U hebt vanavond gepresenteerd wat er 
is gedaan en wat er is bereikt. Zijn er nu ook ambities waarvan u zegt: in mijn portefeuille was 
ik vier jaar geleden zo ambitieus en als ik terugkijk is het er toch niet helemaal van gekomen?" 

Gedeputeerde Greiner: "Ja. In alle eerlijkheid ga ik daar ja op zeggen. Ik had de hoop dat de 
Innovatiegraad die gestegen is van 25 naar 39 %, sterker verhoogd zou zijn. Ik zou dat ook vanuit 
de inzet die wij gepleegd hebben met vele anderen, ook kunnen motiveren. Wij hebben echter 
wat dat betreft het spook van de economische crisis niet kunnen overwinnen. Maar daar zit wel 
een stukje teleurstelling van mij." 

De heer Siepel: "Ik had gehoopt, voorzitter, dat de heer Greiner zou zeggen: ja, ik was heel 
ambitieus als het ging om de ontwikkeling van noordelijk Flevoland en ik heb gezien dat het mij 
de afgelopen vier jaar niet gelukt is." 

Gedeputeerde Greiner: "Ja, maar ik kan u geen gelijk geven op de onderwerpen waarin u geen 
gelijk heeft. In Noord Flevoland hadden wij natuurlijk een heel ander vraagstuk aan de orde. Dat 
ging niet om een project a la de schaalsprong Almere of Markermeer/IJmeer. Het is daar een 
bestaande, op zichzelf en in zichzelf bevredigende economische situatie waarvan wij denken, 
met de gemeenten, er is een Impuls nodig want anders gaan we te maken krijgen met stagnatie. 
Wat je dan doet is: draagvlak bouwen. Iedereen moet tot dat inzicht kunnen komen. Je moet 
ook onderzoek doen en kansen opsporen. Dat is gelukt. We kunnen nu zeggen dat er een agenda 
ligt en die kunnen we vervolgens nog financieren met de Zuiderzeelijngelden ook. Dus ik ben het 
niet met u eens." 

De heer Siepel: "Ja voorzitter, dan v/il ik de gedeputeerde toch herinneren aan de tekst die in 
het Hoofdlijnenakkoord staat. Want daar waar de gedeputeerde vanavond zegt: er is een Impuls 
nodig, heeft u vier jaar geleden in het Hoofdlijnenakkoord, dat u vast beter kent dan ik, 
geschreven: het college investeert de komende jaren tevens nadrukkelijk in Noord Flevoland. 
Kan het zijn dat ik die investeringen gemist heb? Volgens mij heeft u ze gewoon niet gepleegd." 

Gedeputeerde Greiner: "Ik heb, in de bescheidenheid die mij zo kenmerkt, gezegd dat dit een 
gebied is waar wi j , alle vier gedeputeerden, actief op waren. U hebt het kunnen lezen in het 
rapport 'Het noorden in de l i f t ' . Als u het totaal neemt en je kijkt bijvoorbeeld wat er vanuit 
pMJP is geïnvesteerd in het gebied, bijvoorbeeld in de corridor waar we ook nog rijksgelden bij 
hebben weten te versieren, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat, als u dat in de financiën 
uitdrukt u zelfs via cijfers uitgedrukt krijgt dat u geen gelijk hebt." 
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De heer Siepel: "Maar als ik mij niet vergis, voorzitter, is de heer Greiner coördinerend project 
gedeputeerde geweest voor noordelijk Flevoland, de afgelopen vier jaar. Ik denk daarom dat ik 
met u over het gevoerde beleid van het college in discussie kan. Om te voorkomen dat ik het 
vanavond vier keer moet doen. De zin die ik net voorlas, namelijk dat het college nadrukkelijk 
wil investeren, wordt gevolgd door een andere zin die verwijst naar de titel van het 
collegeakkoord: Dit is nodig om als Flevoland in balans te blijven. De investeringen in Zuid 
Flevoland en midden Flevoland hebben wij allemaal gezien en de vraag is: is er in Noord 
Flevoland evenredig geïnvesteerd om in balans te blijven? Ik kan alvast een tipje van de sluier 
oplichten. Mijn fractie denkt namelijk dat dit niet het geval is." 

Gedeputeerde Greiner: "Het is plezierig dat ik u vanavond kan blijven verbazen. Als u het totaal 
overziet, met name het pMJP programma, maar ook de diverse Europese programma's, dan zult u 
zien dat de Investering per Inwoner in Noord Flevoland en de andere delen van Flevoland, ten 
gunste van Noord Flevoland uitvalt. Ik zal u met plezier de berekening daarvan doen toekomen." 

De heer Siepel: "Met nog veel meer plezier had ik vanavond gezien dat u het Integraal 
ontv/lkkelingspakket dat voor de kleine kernen nodig is, ook had kunnen presenteren." 

De voorzitter: "Een slotopmerking voor dit deel van het debat. Er staan inmiddels meer 
sprekers." 

Gedeputeerde Greiner: "Wij hebben een levendige relatie opgebouwd met de vereniging van 
kleine kernen in de Noordoostpolder. Ik ga geregeld naar de vergaderingen toe. We hebben 
ervoor gekozen, in voortreffelijke samenwerking met die groep, om te kiezen voor de inzet van 
Leaderprojecten. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Ik kan u verzekeren dat de kleine kernen 
zich daarin goed bediend voelen." 

De heer Siepel: "Ik denk dat het redelijk is dat ik als initiator hiervan, mijn eigen conclusie nog 
even naar voren mag brengen. Ik denk dat uit mijn vraagstelling wel gebleken is dat mijn fractie 
hier anders tegenaan kijkt. Dat wij het erg jammer vinden dat de Investering die het college zich 
vier jaar geleden voornam, niet van de grond is gekomen en dat het er altijd een beetje bij 
heeft gebungeld. Daar hebben v/ij de afgelopen vier jaar op verschillende momenten, ook in het 
debat, op gewezen. Het is jammer dat v/ij nu aan het eind van deze vier jaar moeten 
constateren dat het daarbij gebleven is." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. In aansluiting op wat mijn voorganger net zei, denk ik 
dat er nog wel meer punten zijn rondom de Noordoostpolder. Ze zullen wellicht bij een andere 
gedeputeerde straks nog aan de orde komen. Daar wacht ik even op." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter mag ik even Interrumperen? Het is natuurlijk niet alleen de 
Noordoostpolder. Het gaat over noordelijk Flevoland. Ook de Investeringen die er 
plaatsgevonden hebben, hebben niet alleen betrekking op de Noordoostpolder maar ook op de 
gemeente Urk, waar met betrekking tot de visserijsector heel wat stappen gezet zijn." 

Mevrouw Roda: "Ik wil eigenlijk gebruikmaken van dit moment om twee andere onderwerpen aan 
de orde te stellen. Over de ene heeft u zelf al wat gezegd en over de andere niet. Ik begin met 
Markermeer/IJmeer. U had daar een heel positief verhaal over. Ik moet zeggen: wij dachten 
daar lange ti jd ook heel positief over. Er is een visie ontwikkeld en daar willen wij graag onze 
complimenten voor geven. Het is echter wel heel erg stil geworden de laatste t i jd. Wat wij ervan 
horen geeft ons er niet erg veel vertrouwen in dat dit project ook gaat worden zoals het gepland 
was. Ik vrees zelfs een beetje dat het een stille dood gaat sterven als v/Ij er niet bovenop blijven 
zitten. Ik zou heel graag van de gedeputeerde willen horen of hij mijn mening deelt en wat er 
gebeurt om ervoor te zorgen dat het project door blijft gaan." 

Gedeputeerde Greiner: "Ja, ik begrijp uw opmerking goed. Wij hebben zoveel mogelijk 
3 i ruchtbaarheid gegeven aan de presentatie van de visie. We hebben allerlei bijeenkomsten 

georganiseerd. Vervolgens was de grote opgave om ervoor te zorgen dat Markermeer/IJmeer 
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geborgd werd in het RAAM akkoord. Dat is gelukt. Daarna is de spannende vraag: overleeft het 
RAAM akkoord en daarbinnen Markermeer/IJmeer, het aantreden van het nieuwe kabinet? Op dit 
moment kunnen we daar groen licht bij waarnemen. Vervolgens wilden wij natuurlijk erg graag 
dat de visie tot uitvoering gebracht werd. Dat hebben wij gerealiseerd langs drie lijnen. De 
eerste is dat er een werkmaatschappij is gekomen. Er is nu gewoon een team aan het werk, 
onder leiding van een directeur, met de realisatie van de visie. Daarnaast loopt het NMIJ 
programma. Het onderzoeksprogramma Natuurlijk(er) Markermeer Umeer. Dat is hier in 
Lelystad. Het gebeurt in het gebouw van Rijkswaterstaat. Er zijn allerlei onderzoeken gaande. In 
de derde plaats hebben wij er gelijk voor kunnen zorgen dat al een deel van het programma, 
voortkomend uit de visie, tot stand wordt gebracht. Dat is op dit moment het Hoornsche Hop 
project. Wat voor ons wel, dat geef ik toe een probleem is, is hoe we hier steeds publieke 
aandacht voor kunnen krijgen. Dat is een vraagstuk waar wij wel mee vechten." 

Mevrouw Roda: "Met alle respect maar ik heb die werkmaatschappij eigenlijk ook een beetje 
opgevat als een soort vertragende tactiek. Er lag tegelijk ook een opdracht om het allemaal toch 
wat goedkoper en minder te doen, rondom het hele Integrale afsprakenkader. Ik blijf dus bij 
mijn conclusie dat het nog maar afwachten is of het inderdaad gaat worden wat wij ervan 
verwacht hadden. Ik had ook nog een ander punt. Dat betreft een zeer ambitieuze doelstelling in 
het Hoofdlijnenakkoord waar u eigenlijk helemaal niets over heeft gezegd. Het gaat over de 
doelstelling om alle Flevolandse jongeren aan een startkwalificatie te helpen. Ik had toen al het 
idee: volgens mij ga je dat nooit redden. Want er zijn natuurlijk ook jongeren die niet in staat 
zijn om een startkwalificatie te halen. Maar het is een mooie doelstelling. Ik ben heel erg 
benieuwd wat daarvan gerealiseerd is. De economische crisis heeft veel werkloosheid met zich 
meegebracht maar we hebben ook het effect gezien dat jongeren langer op school blijven. Dat 
heeft ons misschien geholpen in de realisatie van deze doelstelling. Misschien kunt u daar ook 
nog even uw licht over laten schijnen?" 

Gedeputeerde Greiner: "Toen wij het collegeakkoord formuleerden en die zin opnamen over de 
startkwalificatie, wisten wij nog niet dat wij ingehaald zouden worden door wetgeving. Kort 
daarna werd de leerplichtwet zodanig gewijzigd dat het behalen van de startkwalificatie, einde 
leerplicht betekent en niet meer een bepaalde leeftijd. Vervolgens hebben wij gezegd: wat 
kunnen wij nu, als provincie, doen om de beroepsopleidende leerweg van jongeren succesvol te 
laten zijn? Wij hebben toen gekozen voor de focus van de stage. Wij werden op dat moment 
geconfronteerd met een groot tekort aan stageplaatsen. Ik meen dat ik met u daar ook al eens 
over gedebatteerd heb, in een ander verband. Er was toen een tekort van ongeveer 500 
stageplaatsen. Met name in de lagere niveaus. Ik kan u nu melden dat, dat probleem eigenlijk 
gereduceerd is tot het gebruikelijke frictieniveau. Het COLO, het landelijk orgaan dat hier over 
gaat, zegt: eigenlijk heeft Flevoland geen problemen meer. Dat heeft veel te maken met de 
uitvoering van de stagenota en natuurlijk de inzet van velen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog een laatste opmerking en dan gaan we naar de volgende 
spreker." 

Mevrouw Roda: "Nou, op mijn vraag: hoe staat het met de startkwalificatie, heb ik niet echt een 
antwoord gekregen. Het stageverhaal was mij bekend. Ik weet niet of er nog iets concreters over 
te melden is of dat het bij deze algemeenheid blijft." 

Gedeputeerde Greiner: "Als het gaat om de startkwalificatie zijn wij dus eigenlijk ingehaald door 
de nationale wetgeving. Wat ik in dit verband wel kan melden is het resultaat van het convenant 
voortijdige schooluitval. Dat raakt natuurlijk ook heel erg aan het wel of niet hebben van een 
startkwalificatie. In dat convenant hebben het onderwijs en de omgevende partijen afgesproken: 
wij gaan er tegenaan. Wij kunnen melden dat de schooluitval met ongeveer 5 % is 

"^, teruggebracht. 

v-{—-3 De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. De regionale economie is natuurlijk een heel 
,_.^ belangrijk punt voor provincies. Ook in de kerntaken die v/ij straks hebben, nog steeds hebben 

(rp)) en moeten vervullen, is dat één van de hoofdpunten van het beleid. Wij hebben in deze periode 
gezien dat het heel grillig kan gaan met de economie. Niemand in deze Staten en ook niet op de 
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publieke tribune heeft een dergelijke economische crisis meegemaakt in zijn leven zoals die nu, 
de laatste twee jaar, heeft plaatsgevonden. Desondanks is de regionale economie gegroeid in 
Flevoland. We hebben de cijfers daarvan gezien. Wij hebben ook als Staten altijd geprobeerd het 
college met een boodschap op weg te sturen. Uiteraard heeft het college er ook behoorlijk wat 
aan gedaan. Je ziet dat bijvoorbeeld bij de starters. Voor de starters hebben de Staten ook het 
een en ander gedaan. Als ik goed gekeken heb naar de staatjes betekent het dat van de 12.500 
banen die daadwerkelijk gerealiseerd zijn er 10.000 bij de starters gebleven zijn en 2.500 bij het 
bestaande bedrijfsleven. Dat Is toch een geweldige prestatie van ons als Staten en u als college. 
U had op een gegeven moment wat moeite om een bruggetje te maken naar 
Markermeer/IJmeer. Dat is natuurlijk heel logisch want er moet een brug komen door het 
Umeer. Dat duurt nog een t i jd. Dat betekent dat een aantal andere zaken, waar mijn collega het 
net over had, met betrekking tot het Markermeer, een langer tijdsbeslag nodig heeft. Het heeft 
wel gewerkt in de zin dat het een Randstad urgent programma was. Waarbij er dus koppels 
geweest zijn om dit van de grond te trekken. Dat is ook het beleid dat dit nieuwe kabinet in gaat 
zetten om zaken van de grond te krijgen. In die zin zijn daar ook hele grote zaken gebeurd. 
Voorzitter, u had het ook over de Europese subsidies en dat die erg goed gewerkt hebben voor de 
banen. 15.000 banen heeft dat opgeleverd. Wat natuurlijk ook een geweldige prestatie is, is dat 
de gele kaart niet echt uitgereikt is en daardoor ook geen rode kaart. Dat is een geweldige 
inspanning geweest. Het had ons als provincie miljoenen gekost als v/ij de gele kaart 
daadwerkelijk gekregen hadden en het een rode kaart geworden was. Dan hadden wij 
ongelooflijk veel terug moeten betalen. Het is een groot compliment waard wat daarvoor is 
gedaan. Voorzitter ik kan niet alles benoemen." 

De heer Riisdorp: "Voorzitter, bij Interruptie. Is de heer Van Wieren van plan om de sheets nog 
een keer te doen? Dan kunnen we ze er misschien bij tevoorschijn toveren." 

De heer Van Wieren: "Ja, van achteren naar voren." 

De heer Riisdorp: "Nogmaals wederom bij Interruptie. Mag ik misschien vragen om een oordeel 
over hetgeen er gezegd is." 

De heer Van Wieren: "Nou, bijvoorbeeld met betrekking tot de jeugd. We hebben natuurlijk in 
dit collegeakkoord afgesproken dat de jeugd in zijn totaliteit bekeken werd. De 
jeugdwerkloosheid en der gelijke. Op dat gebied is veel gebeurd. Daarmee heeft ook, dat heeft 
ook met maatschappelijk ondernemen te maken, de stage mee te maken. Als onderneming neem 
je dan ook de verantwoordelijkheid dat de jeugd ook daadwerkelijk aan de slag kan. Ook met 
betrekking tot de jeugdwerkloosheid is er behoorlijk wat gebeurd. Ik had eigenlijk graag gehad 
dat - soms zit de kracht ook in het weglaten van allerlei zaken- de SP met één zin volstaan had 
namelijk met: chapeau en de wave en dat het dan klaar geweest was." 

De heer Riisdorp: "Ik wil toch de heer Van Wieren iets vragen. Dat is eigenlijk dezelfde vraag als 
aan het college. Kennelijk is dat ongeveer hetzelfde. De meest opvallende doelstelling is die van 
de 25.000 arbeidsplaatsen. Het college heeft uitgelegd dat daarvan de helft is gerealiseerd. 
Normaal was op school de helft een 5. Dat is een onvoldoende. Tegelijkertijd heeft het college 
aangegeven dat er op zijn minst verzachtende omstandigheden waren waarom er, in dit geval, 
sprake was van de helft. Nu ben ik heel erg nieuwsgierig naar het oordeel van het college over 
de tevredenheid in relatie tot het feit dat de helft is gerealiseerd. Vindt u nu dat wij het goed 
gedaan hebben? Dan bedoel ik dat in termen van resultaat. Uw vlijt is wel duidelijk. Van de PvdA 
krijgt u dat cijfer wel. Vlijt voldoende. Maar het gaat ook om een oordeel over het resultaat. 
Dan ben ik net zo nieuwsgierig naar het antwoord van de heer Van Wieren als naar het antwoord 
van het college. Misschien kunt u het met één mond af." 

Gedeputeerde Greiner: "Als u een eigen oordeel vraagt over de resultaten dan kan ik niet anders 
zeggen dan dat wij erin geslaagd zijn om economische activiteiten op gang te brengen en te 

T-]}—3 houden. Dat de machine bleef lopen. Daar ben ik erg tevreden over. Niet de dood in de pot. 
.̂.̂ ^ Toch nog steeds groei. Niet de groei die wij hoopten. Ik geef het ruiterlijk toe. Maar wel 

^ Z J ) voortdurend ambitie, inspanningen, starters, kansen zien, grijpen en aanmoedigen. Dat is wel 
gelukt." 
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De heer Riisdorp: "Dat weet ik. Dat is de vli j t . Nu even terug naar het resultaat." 

Gedeputeerde Greiner: "Nee, dat is geen vlijt." 

De heer Riisdorp: "Dat ben ik dan niet met u eens. Op zijn minst zou ik dan van u willen horen 
hoe u aankijkt tegen 12.500 mensen die geen baan hebben gekregen in Flevoland. Ik hoopte dat 
u dan tegen mij zegt: 'dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb wel ongelofelijk mijn best gedaan, maar 
op dat onderdeel had ik absoluut het dubbele willen realiseren want het maakt uit of je werkt in 
Flevoland.' 

Gedeputeerde Greiner: "U doet daarmee toch geen recht aan het antwoord dat ik zojuist gaf. De 
provincie maakt geen banen. Zij probeert een belangrijke speler te zijn in dat economische spel. 
Ik heb u aangegeven, met een accent op de jongeren, hoe v/ij gevochten hebben met het spook 
van de werkloosheid. Dat heb ik u aangegeven. Als u dat niet hebt willen horen, spijt mij dat." 

De heer Rijsdorp: "Het oordeel van de PvdA over uw werk is positief. Wat ik van u vraag is ook 
een oordeel over het resultaat. Want soms zit de wind gewoon tegen een haal je minder 
kilometers. Dan kan ik nog steeds zeggen: ik heb het hartstikke goed gedaan. Maar tegelijkertijd 
heb ik niet afgelegd wat ik had moeten afleggen. Dat laatste is, omdat het in dit geval niet over 
kilometers gaat maar over mensen, een relevant deel. Het is toch helemaal niet raar om te 
kunnen zeggen: in deze ti jd hebben vn] verschrikkelijk ons best gedaan en hebben wij alle 
creativiteit gepakt die wij zagen, maar wij hebben te weinig gerealiseerd." 

Gedeputeerde Greiner: "Ik ben het met u eens." 

De heer Simonse: "Ja mijnheer Rijsdorp mag ik dan van u vragen om ook dat cijfer uit te 
spreken?" 

De heer Riisdorp: "Ik dacht dat ik heel helder was. Ik ben zeer positief over het college als het 
gaat om de inzet die er gepleegd is. Maar ik vind het verschrikkelijk dat wij maar de helft 
hebben gerealiseerd." 

De heer Simonse: "En komt u dan uit bij een 5?" 

De heer Rijsdorp: "Dan kom ik uit op het resultaat. Natuurlijk. Maar niet bij het deel van vli j t . 
Het gemiddelde van een 8 en een 5 is een dikke voldoende." 

De voorzitter: "Mijnheer Simonse wilt u uw vraag stellen? Ik wil proberen om dit deel van het 
debat langzaam naar een afronding te brengen. Er staan ook nog wat mensen achter u." 

De heer Simonse: "Voorzitter ik was het eigenlijk zo eens met het referaat van de heer Siepel 
over het effect in noordelijk Flevoland, dat ik het toch maar waag om daar nog een schepje 
bovenop te doen. Ik kreeg vanmiddag nog even een papiertje onder ogen met daarop de 
werkloosheid in november. Daar staat de Noordoostpolder, na Almere en Lelystad, bovenaan. 6 % 
werkloosheid. Dan denk ik: jongens, waar zijn nu die banen in de Noordoostpolder? Er is veel 
gepraat. De Zuyderzeerand, een tweede haven Urk. Er is misschien heel veel geïnvesteerd. Het 
zijn misschien desinvesteringen geweest. Dat was mijn eerste opmerking. Die wilde ik toch 

^ J ~ ^ kwijt. Het bedroeft mij eigenlijk dat er zo weinig extra banen in de Noordoostpolder gecreëerd 
zijn. Mijn tweede opmerking is net ook al een beetje herhaald. In de commissie Werk de laatste 

Z~y) ^^^'^ heeft u duidelijk gezegd: 'de provincie creëert geen banen. We pretenderen wel dat we 
• ^ ^ 25.000 extra banen kunnen maken.' Hoe ziet u dat dan? Uiteindelijk zijn het er 12.500 geweest 

c { ^ i ) die u toch gemaakt heeft. Maar u maakt ze niet. Ik vind dat een heel raar spanningsveld. Schrijft 
u ze nu op uw conto of hoe moeten wij dit nu zien?" 

A.-
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Gedeputeerde Greiner. "Voorzitter, wat wij doen als provincie is een aantal rollen vervullen. Je 
kunt er een lijst van 20 van maken. Wij zijn een speler in een spel dat anderen vooral v/il 
inspireren/aanzetten tot activiteiten. Als het gaat om zelf banen scheppen dan hebben wij daar 
geen basis voor. Maar wij hebben bijvoorbeeld wel de ontwikkelingsmaatschappij Flevoland in 
het leven geroepen. Die in het jaar 2010 voor 500 mensen werk gegenereerd heeft. Nou, u kunt 
zeggen dat heeft de provincie gedaan of u kunt zeggen dat heeft OMFL gedaan. Ik kan, wat dat 
betreft, elke initiatief nalopen op zijn werkgelegenheidseffect. Ik zal niet zeggen dat je dan bij 
dat totaal van 12.500 komt. Maar het is een substantieel aandeel. Het punt is dat je moet 
erkennen dat de provincie niet de banenmaker is, maar dat zij probeert processen in gang te 
zetten en met die processen tracht andere partijen mee te krijgen en zo mensen banen te 
bezorgen. In een periode waarin we te maken hadden met op een aantal plaatsen bijna 20 % 
terugval in economische opbrengsten, is het toch gelukt om onder de streep groei te realiseren, 
banen erbij te krijgen. Graag 25.000. U moet ook bedenken dat die 25.000 is neergezet als een 
ambitie. Er is mij tussentijds gevraagd: zou je dat aantal niet wat laten zakken? Nee, want het is 
een ambitie. Een ambitie verander je niet. Je kunt misschien meer t i jd nodig hebben. Er moeten 
misschien nog andere dingen gebeuren. Maar wij gingen er wel voor. En we gaan ervoor. Dan nog 
uw opmerking over Noord Flevoland. In Noord Flevoland - ik noem geen aantallen meer - uit mijn 
hoofd 516 banen erbij vorig jaar. Maar ik zou dat niet zeggen. In Noord Flevoland hebben wij 
natuurlijk, ook als u het Hoofdlijnenakkoord leest, gekozen voor het maken van die agenda. Dat 
project is niet vergelijkbaar met de Schaalsprong van Almere. Het zit in een heel andere fase. Je 
hebt ook te maken met twee gevestigde gemeenten die de inzet van de provincie ook moeten 
kunnen omarmen. Daar is een ander type proces. Eerlijk gezegd: men staat er nu voor open. Er 
zijn plannen in de maak. Er is een budget. Dus de bal ligt wel voor het doel. Maar ik had hem er 
liever ook eerder in gehad. Zeker." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we de heer Brouwer nog het woord geven en dat we dan deze 
ronde afronden, want we hebben nog vier sprekers. Anders loopt het wel erg uit qua ti jd." 

De heer Brouwer: "Heel kort voorzitter. Er is een zinsnede die u uitsprak en die niet mag blijven 
hangen. De heer Simonse tipte hem ook even aan. Ten aanzien van noordelijk Flevoland zegt u: 
de buitendijkse haven van Urk, die tweede haven, die heeft onze aandacht maar het ligt 
moeilijk. Dat kan niet zo blijven hangen. Dat vraagt gewoon om een nadere concretisering van 
u." 

Gedeputeerde Greiner: "Het is goed dat u het zegt. Geredeneerd vanuit een economische 
doelstelling zou die tweede haven welkom zijn. Met name als werkhaven. Wij hebben middelen 
beschikbaar gesteld. Eerst voor een marktonderzoek en vervolgens voor een 
haalbaarheidsonderzoek. Wij moeten constateren dat de uitvoerende partij nog niet tot een 
resultaat gekomen is waarop wij volgende stappen kunnen baseren. Dat had ik graag gezien. 
Maar dat hebben wij niet geheel in eigen hand." 

De heer Brouwer: "Een reactie hierop, voorzitter. Vandaag bereikte mij het bericht dat de 
provincie gaat inzetten/focussen op de buitendijkse haven voor Almere en Lelystad en dat Urk 
niet meer genoemd wordt. Kunt u dat ontkrachten?" 

Gedeputeerde Greiner: "Voor Almere en Lelystad focussen v/ij op container overslag. Dat is voor 
Urk nooit de bedoeling geweest. Daar hebben v/ij het over een werkhaven." 

De voorzitter: "Dank u wel. Dan stel ik voor dat wij hiermee deze ronde afsluiten. Hartelijk dank 
j\J) voor uw Inbreng gedeputeerde en verschillende Statenleden. Dan gaan vAj over naar de 

presentatie van gedeputeerde Anne Bliek." 

^=^s Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, 10 minuten en dan samenvatten wat er in de bijna afgelopen 
• ^ ^ vier jaren is gebeurd. Dat is wel moeilijk. Het is niet ondoenlijk. Ik zal proberen die ti jd te 

^ L J nemen zodat u meer t i jd krijgt om mij te bevragen. Ik beperk mij dus ook. Ik zal niet alles 
benoemen wat in de portefeuille is gebeurd. Het is aardig om deze drie onderwerpen: 
ruimtelijke ordening, landelijk gebied en duurzaamheid, enigszins met elkaar in verband te 
brengen. Dat zult u straks ook zien in de plaatjes. Daar wil ik niet mee zeggen dat er weinig te 

c i l : -.-„ra 
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vertellen valt over de andere onderdelen van de portefeuille zoals vergunningverlening, 
handhaving en toezicht. Dat zijn de onderwerpen waar u misschien wat over v/ilt vragen en 
waarover ik aan het einde toch kort iets kan zeggen. Het begint eigenlijk met ruimtelijke 
ordening. In het Hoofdlijnenakkoord staat dat we vooral van beleid maken, naar uitvoering gaan. 
Die uitvoering is ook zo benoemd dat wij gebiedsgericht gaan werken en dat wij een coalitie van 
partners zoeken. Het ligt dan voor de hand dat je ook naar gebieden kijkt. Een aantal gebieden, 
dat u hier ziet, was al een project. Dat kreeg ik een overerving in de portefeuille. Ik moet u 
zeggen: dat hadden we niet allemaal voorzien in het Hoofdlijnenakkoord. Want enige 
geschiedenis zat natuurlijk niet aan tafel bij onze onderhandelingen. Dat kan ik me nog heel 
goed herinneren. Het betekent dat een aantal onderdelen gewoon niet toegewezen waren aan 
iemand. Dan was het heel makkelijk. Heel snel was het een gebiedsgericht project en dan is het 
ruimtelijke ordening. Vandaar dat ook de Veluwe randmeren en Schokland en uiteindelijk ook 
corridor Emmeloord-Kuinderbos, waar natuurlijk collega Greiner ook uitgebreid mee bezig is 
geweest, een plekje hebben gekregen. Dat gebiedsgerichte werken is eigenlijk - daarom ziet u 
niet zoveel cijfers van mij - heel veel Investeren, heel veel met elkaar in visies denken en kleine 
stapjes maken. Vervolgens is het uiteindelijk zo, afhankelijk van de fase waarin een project van 
het gebiedsgerichte werken zich bevindt, dat je daadwerkelijk meters maakt of resultaten 
boekt. Bij de Schaalsprong Almere is het deze afgelopen vier jaar zo geweest dat de provincie, 
daar bent u ook uitgebreid bij betrokken, goed heeft gedefinieerd welke rol de provincie kiest in 
de verschillende onderwerpen. Dat speelt in de portefeuilles van alle collega's. Welke rol kiest 
de provincie. Soms is het gewoon een rol van volgen en soms is het de rol van trekker ergens in. 
Dat hebben wij nauwkeurig met elkaar gedaan. Dan krijg je minder spraakverwarring. Dan is het 
ook in relatie tot Almere en het Rijk duidelijk welke rol je daarin vervult. Natuurlijk is het zo dat 
op het moment van het ondertekenen van het akkoord, het daadwerkelijk over de Schaalsprong 
gaat en de tweejarige studie die nu eigenlijk aan de gang is. Aan het eind van dit jaar/begin 
volgend jaar moet dit resultaten uit de werkmaatschappijen op gaan leveren, zodat dit nieuwe 
kabinet daar besluiten over kan nemen. Het is goed dat die tussenstap is bedacht. Ik kan niet 
anders zeggen dan dat daarin de wethouder van Almere, de heer Duivesteijn, uitstekend werk 
heeft verricht. Daardoor heeft hij gezorgd dat die verre visie van Almere met de opdracht: 
60.000 woningen erbij, die echt nog steeds geldig is en door dit kabinet ook is overgenomen, er 
nog steeds staat. De Veluwe randmeren is een project dat gestart is in 2000 en eigenlijk 
opgeleverd zou zijn in 2010. Het heeft een verlenging van twee jaar. Dat is onder andere om het 
project af te maken. Eén zaak is daarin wel te benoemen. Een unicum in Nederland. Het zal ook 
nog getest worden. Dat voorspel ik u. Wij hebben met de Veluwe randmeren een 
parapluvergunning, als het gaat om de NB wet, vergund. Die NB wet vergunning is eigenlijk een 
vergunning voor het totaal. Er zijn dus heel veel projecten in 2000 benoemd. In de loop van 10 
jaar zijn een aantal projecten, vooral op het gebied van toerisme en recreatie, maar ook andere 
zaken, in dat project samengevat en dat geeft de plussen en de minnen. De plussen voor de 
natuur geven ruimte voor ontv/lkkelingen die de minnen voor de natuur geven. Het gaat dus 
eigenlijk helemaal niet over natuur. Het gaat over ontwikkeling van de Oostrand. Het gaat over 
economische activiteiten, toeristische/recreatieve activiteiten. Die hebben v/ij allemaal met 
elkaar in verband kunnen brengen. U kunt eigenlijk zeggen: dat was ook in 2000. De Veluwe 
randmeren was één van de voorbeelden van het Rijk om aan te geven: provincies u zult 
gebiedsgericht moeten gaan werken en vele ontwikkelingen met elkaar in verband brengen. Daar 
hebben wij veel in bereikt. Daar krijgt u af en toe nieuwsbrieven over. Er komt ook nog een 
afronding. Dat zal dit jaar of volgend jaar gebeuren. Schokland is ook zo'n project. Het was een 

ES gebiedsgericht project van de provincie om die ontwikkeling op gang te brengen. Schokland is 
--S het eerste Werelderfgoed in Nederland. In 2007 was mijn opdracht: ervoor zorgen dat Schokland 

als gebiedsgericht project werd afgerond. Dat de ontv/ikkeling werd afgerond en overgedragen 
J) werd aan de gemeente. Het siteholder-schap - het beheer van het Werelderfgoed - moest 
-, worden overgedragen aan de gemeente. Dat is onlangs gelukt. Ik zeg met nadruk: dat is gelukt. 

Er waren namelijk heel veel stappen voor nodig. Ook vraagstukken. Rijksoverheid nu heeft u een 
^j mooi werelderfgoed - er zijn er meer in Nederland - maar wat betekent dit nu voor de 

Investering vanuit het Rijk? Het project Oostvaarderswold is apart benoemd in het 
Hoofdlijnenakkoord. Als speerpunt. De doelstelling was daar om in deze periode 600 ha aankoop 
te realiseren en 200 ha agrarisch natuurbeheer te realiseren. Het ene doel is wel gehaald en het 
andere doel is niet gehaald, maar daar is wel iets voor in de plaats gekomen. In overleg met Boer 
en Natuur. Zij zeiden na Inventarisatie met de agrarische ondernemers in Flevoland: eigenlijk 
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zijn die 500 hectare agrarisch natuurbeheer die Flevoland zijn toebedeeld in het 
meerjarenprogramma Landelijk Gebied, veel te weinig. Doet u er nog eens 500 bij. Dat is gelukt. 
We hebben een areaal van ruim 1000 ha. Maar wat achterblijft, en het stelt mij best teleur als ik 
kijk naar de initiatieven die vWj daarin hebben genomen de afgelopen twee jaar, is dat de 
bereidheid onder de agrariërs er zeker wel is als je kijkt naar het aantal opgerichte agrarische 
Natuurverenigingen, maar het areaal van hectares dat men aanvaardt, blijft achter. Mij bereikte 
deze week het bericht dat er ook een agrarische natuurvereniging in oprichting is bij Schokland. 
Namelijk: Schokker Land. Het areaal van hectares dat men aanvaardt blijft echt achter. 
Daarvoor heb ik natuurlijk een aantal maatregelen genomen maar daar zult u pas in de komende 
maanden en de volgende Statenperiode bij worden betrokken. De corridor Emmeloord-
Kuinderbos vergt zeker ook aandacht. Misschien niet zo zichtbaar voor u. Wel met het 
fantastische resultaat dat de Tweede Kamer heeft gezegd: dat vinden wij een heel belangrijk 
gebiedsgericht project. Daar zetten wij € 5.000.000 voor opzij onder de conditie dat de regio -
de gemeente en de provincie, € 5.000.000 cofinanciert. Dat hebben v/Ij, als enige, gereserveerd 
in het meerjarenprogramma Landelijk gebied. Om de gemeente de gelegenheid te geven om het 
project goed te ontwikkelen. Ook om naar de Rijksoverheid aan te geven dat wij dat initiatief 
steunen en de gemeente aan het werk kan gaan. Hierop staat niet de IJssel Delta. Daar pleegt de 
provincie Flevoland natuurlijk ook inzet. Het is vooral een project van Overijssel. Een deel van 
Flevoland heeft er echter ook mee te maken. De inspanningen die het gehele college doet als 
het gaat om de metropoolregio Amsterdam. Dat zit ook allemaal in onze portefeuilles. Daar 
moeten wij ook ons steentje aan bijgedragen. Dat zijn zaken die niet in het Hoofdlijnenakkoord 
staan maar die de afgelopen jaren wel zijn gebeurd en waar men zich voor heeft ingezet. Het 
landelijk gebied. Zo dadelijk zal ik u laten zien wat het nu betekent op kaartschaal. Dan ziet u 
dat wij op elke plek in de provincie - zelfs in elke uithoek - aanwezig zijn. Het 
meerjarenprogramma Landelijk gebied dat in 2006 is afgesloten voor een periode van zeven jaar, 
had wat t i jd nodig om op stoom te komen. Daar hebben wij u ook in meegenomen. Vanaf 2009 is 
het op stoom. Ik kan u nu vertellen dat eigenlijk alle budgetten die belegd kunnen worden om 
tot 2013 besteed te worden, nu in zicht zijn gekomen. Dat is natuurlijk niet zulk goed nieuws 
voor alle initiatieven die min of meer bewerkt worden of ontwikkeld worden. Die komen 
namelijk op de reservebank. Dat is al een ti jdje aan de gang omdat de brief van de 
staatssecretaris van 20 oktober tegen de provincies zegt: u zult geen nieuwe verplichtingen 
aangegaan. Dat geldt voor een deel van het meerjarenprogramma Landelijk gebied, maar niet 
voor een aantal Europese subsidies. Dat we daar de bodem van de schatkist zien kunnen we nu 
nog niet zeggen. Dat kunnen wij pas over een paar jaar zeggen. Als alle projecten daadwerkelijk 
tot uitvoering zijn gekomen en het geld is besteed. Het is wel een prestatie dat wij nu zien dat 
alle gelden van het meerjarenprogramma Landelijk gebied, besteed kunnen worden. Ik wil even 
specifiek Leefbaarheid in kleine kernen noemen. Dat heeft echt onze aandacht gehad. Ik heb 
gezien dat via de LAG/Leader projecten - projecten dicht bij de mensen in de kernen zelf - er 
veel initiatieven zijn genomen. Ruim 70 projecten in het hele meerjarenprogramma Landelijk 
gebied. Voor de Leader is het ook een respectabel aantal. Daarin begint ook duidelijk te worden 
dat we het hele budget gaan besteden en dat we dus moeten gaan wachten op de 
onderuitputting om te zien of we nog meer projecten kunnen gaan honoreren. Ik heb het er 
speciaal opgezet omdat juist via de LAG/Leader de multifunctionele centra - het zijn er twee -
tot ontwikkeling zijn gekomen. Juist niet de twee MFC's die wij gepland hadden in het 
voortraject, waar de gemeenten zelf hebben aangegeven in de jaren 2000- 2005/2006 dat zij van 
plan waren multifunctionele centra tot stand te brengen via cofinanciering met provinciale 

-. . gelden. Daar zal collega Witteman ongetwijfeld nog wel iets over zeggen. Het Oostvaarderswold. 
i- - Een groot gedeelte van het meerjarenprogramma Landelijk gebied. Ik heb u al gezegd: de 

doelstellingen zijn gehaald. Maar het Rijk heeft aangekondigd dat de robuuste verbindingen 
y i - ^ worden geschrapt en een aanzienlijk deel van het Oostvaarderswold is een robuuste verbinding. 

_ 2 ' Dat betekent dat de nieuwe Provinciale Staten zich erover zullen moeten buigen. Afhankelijk van 
~ " ' wat een nieuw bestuursakkoord ons gaat brengen. Dat is echt nog niet zeker. Ik zie er zelfs nog 

geen contouren van, op dit moment. De besluitvorming zal in de nieuwe Staten moeten 
plaatsvinden. Over hoe moet het verder met het Oostvaarderswold. Of moet het zelfs helemaal 

'•TZ niet doorgaan? Wat een politieke partij vandaag weer heeft geuit. Daar kunnen wij vandaag nog 
niet helemaal uitkomen. Dat gaat ook niet volgende maand gebeuren. Ik voorspel u: dat gaat 

;,_ echt nog wel een ti jdje duren. U ziet hier een apart plaatje. U ziet wat verschillende kleuren. 
Het Rode is de Schaalsprong Almere. Het blauwe het IIVN. Alle groene projecten zijn eigenlijk de 
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projecten binnen het meerjarenprogramma Landelijk gebied. De sterretjes die u ziet zijn enkele 
voorbeelden van projecten in het meerjarenprogramma Landelijk gebied en van de LAG/Leader. 
Er is er één bij die symbool staat voor: wat je, je voorneemt in 2005/2006, soms niet tot 
resultaat komt in 2010/2011. Dat is het NAC bij Lelystad. Het Natuur Activiteitencentrum. Dat is 
al jarenlang in de planning. Je ziet dat door de voortgang van het huiswerk van een gemeente, 
dat is ook aan de hand bij het MFC in Biddinghuizen en zo zijn er nog meer projecten, het nog 
niet tot een project indienende aanvraag is gekomen. Je kunt het nog niet gunnen. Dat betekent 
dat als je samen constateert dat je langzamerhand aan het einde van je budgetten bent, dat 
projecten zijn die op de reservebank komen te zitten. Dan even het onderdeel milieu/ 
duurzaamheid. Een heel prominente doelstelling in ons Hoofdlijnenakkoord: 60 % duurzame 
energieproductie, zonder het transport, in 2013. Wij hebben natuurlijk behoorlijk wat 
gesprekken daarover gehad. Hier en ook in commissieverband. U wilde natuurlijk in 2007 weten: 
waar staan we? Dat hebben v/ij toen eens goed op een rijtje gezet. Toen bleek ineens dat wij al 
op 50 % zaten. Ja, dan kun je zeggen: maar 10 % erbij in zes jaar is natuurlijk veel te weinig. 
Doet u maar een tandje meer. Dat heb je wel in je achterhoofd maar de nieuwe tussenstand - U 
ziet hem al staan - is 57 % ten opzichte van de tussenbalans in 2009 die 56 % was. Dat is helemaal 
te verklaren. Dat was ook voorspeld in onze visie duurzame energie in 2007, waar ik uw akkoord 
gevraagd heb om daarvoor te kiezen en daarvoor te gaan. Meters maken doe je met wind. Dat Is 
nog steeds het geval. Ook anno nu. Minister Verhagen heeft zich ook al eens op deze wijze geuit. 
Dus wil je de doelstelling: 60 % in 2013 halen, dan moeten die projecten die uitgezonderd waren 
van de stop op de windmolens in 2005 - die u daarop heeft gezet - wel tot ontwikkeling komen. 
Dat was echt geen sinecure. Wellicht een understatement. U hebt het natuurlijk ook gemerkt. Er 
was hier en daar wel weerstand, maar ook toegewijdheid om dat project tot realisatie te laten 
komen. De RIP's ziet u staan. Rijks Inpassingsplannen. Projecten van over de 100 MW zijn een 
Rijks verantwoordelijkheid. Dat is geregeld in de elektriciteitswet. Dat is deze periode 
veranderd. Anders hadden v/ij zelf een provinciaal Inpassingsplan gemaakt voor deze beide 
projecten. Die zijn nu beiden getekend. Er moet dan nog een laatste stap in het proces worden 
genomen. De hobbel van de Raad van State. Dat moeten wij gewoon afwachten. Je kunt gewoon 
concluderen dat het huiswerk hierin gedaan is. Het geeft, naar de toekomst toe, een enorme 
ontwikkeling als straks de windturbines in ontwikkeling worden genomen. In de visie Duurzame 
energie is ook wat gezegd over de groene grondstoffen en besparing in de stedelijke gebieden. 
Ontwikkeling in het stedelijk gebied en in het landelijk gebied. Ik heb hier specifiek het 
haalbaarheidsonderzoek Duurzame energie en ontwikkelingsmaatschappij bijgezet. Dat hebben 
wij gedaan met de zes gemeenten, het waterschap en de provincie. Gisteren hebben de partners 
met elkaar geconcludeerd dat het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Het wordt volgende week 
aan u gepresenteerd. Ik merkte dat u in uw laatste vergaderingen in commissieverband daar 
graag nog over geïnformeerd wilt worden. De komende t i jd, maar dat is voor de nieuwe 
Provinciale Staten en het nieuwe college, kunnen daar stappen in ondernomen worden want er 
moet nog een besluit worden genomen of wij de volgende fase Ingaan voor de business case. U 
ziet hier in de visie Duurzame energie, waar v/ij deze periode aan gewerkt hebben: in de 
toekomst resultaat aan de doelstelling duurzame energie geven en dat v/ij na de stop op de 
windmolens er niet meer zoveel ontv/ikkeling in zien. Het gaat heel gematigd als je opschalen en 
saneren heb vastgelegd als beleid. Dan sorteer je voor op de toekomst en ga je kijken: wat kun 
je dan nog meer? Dit kaartje is een klein apart kaartje. U ziet daar binnenin de thermometer. Er 
staan allerlei symbolen in. Ze zijn ongetv/ijfeld duidelijk. Misschien een beetje klein. Als u het 
op papier ziet is het echter best een aardige kaart. Op een computer, dichtbij, is het natuurlijk 
prachtig. Dat begrijpt u wel." 

De voorzitter: "Wilt u proberen tot een afronding te komen? U gaat ruim bulten uw t i jd." 

Gedeputeerde Bliek: "Dat is niet goed. Dan ga ik nu stoppen, voorzitter. Ongetwijfeld komen er 
nog vragen over milieu. Dan heb Ik nog wat over. Dank u wel." 

De voorzitter: "Mag ik de fracties uitnodigen? De heer Simonse van de SGP." 

De heer Simonse: "Twee vragen. U schetst net de kwetsbaarheid als er een stop op windmolens 
komt. In het kader van de duurzame energie. Had u nu, achteraf gezien, niet eerder/breder 
moeten inzetten op zonne-energie? Later is het er wel bijgekomen. De tweede vraag zit bij mij 
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wel wat dieper. Het gaat over het Oostvaarderswold. Het voorfinancieren waar destijds is 
gezegd: we kunnen rustig voorfinancieren. Daarmee lopen wij geen risico. Hoe kijkt u daar nu 
tegenaan?" 

Gedeputeerde Bliek: "Ja, voorzitter twee opmerkingen. Bij de stop op de windmolens heeft 
Provinciale Staten uitdrukkelijk twee ontwikkelingen uitgezonderd. Dus ontwikkelingen voor 
ondernemers in de Noordoostpolder - en daar zit een heel verhaal achter en ik vind het eigenlijk 
niet nodig om dat hier te vertellen want wij weten dat allemaal wel. Het is toch om 
ondernemend noordelijk Flevoland in staat te stellen om die ontwikkeling te kunnen doen. Dan 
dien je twee doelen en je dient de economie. Dat is ook zeker een motief om dat te doen. 
Bovendien doe je iets wat afgesproken is. Want het is ook gebaseerd op, dat hebben de partijen 
indertijd ook allemaal gevonden, een convenant dat is afgesloten tussen de gemeenten en 
allemaal ondernemers in de Noordoostpolder die afgezien hebben van hun individuele recht. Als 
u de opdracht geeft: die doelstelling moet worden gehaald, je kunt dat in drie stappen doen, 
dan ga ik niet zeggen: achteraf bekeken. Want u kent ook het verhaal van de zonne-energie. 
Zonne-energie is op dit moment nog 10 keer zo duur als wind. Ook deze regering kiest voor de 
meest kostenefficiënte opties. Wij hebben op het gebied van zonne-energie wel wat gedaan. Dat 
hebben wij ook met elkaar afgesproken en u hebt er ook een motie over aangenomen In 2009. Ik 
kan u nu vertellen dat er vandaag naar heel veel agrarische ondernemers een enquête verstuurd 
is, om te Inventariseren of zij i.v.m. de asbestdaken op de boerderijen, die veel voorkomen in 
Flevoland, mee willen doen aan een project om zonnepanelen op die daken te Installeren. Dan 
sla je twee vliegen in één klap. Je saneert wat en je doet wat aan de verduurzaming van het 
bedrijf van de ondernemer. Het gaat niet om individuele projecten van een boerderij. Je moet 
het zoeken in de massa zodat je wat kunt doen aan de kostenkant. Die is wel degelijk heel 
relevant. Daardoor komen ontwikkelingen niet op gang. Wij zijn geen provincie Utrecht die 
gewoon € 20.000.000 apart heeft gezet om alleen maar in subsidieregelingen voor zonnecellen 
op daken te gaan Investeren. De ondernemers daar zeggen: wij zijn er hartstikke blij mee. Maar 
wij gaan het op een slimme manier doen. Dus als je massa weet te krijgen en er veel 
ondernemers meedoen, kun je heel wat bereiken bij het onderhandelen over de prijs. Maar dan 
zijn het geen individuele, aparte projecten meer. Dat start altijd met inventariseren. Dus daar 
zijn v/ij vandaag mee begonnen. Dat duurt even. Dat zijn zaken die je niet op een 
achternamiddag bedenkt." 

Mevrouw Roda:" Voorzitter mag ik interrumperen? Wat mij opvalt aan het betoog van mevrouw 
Bliek is dat er een aantal zaken zijn die vandaag of gisteren of volgende week gaan komen. Nou 
vraag ik mij af: is dat omdat er een eindspurtje ingezet wordt? Hebt u een hele ti jd niets gedaan 
en begint er nu opeens weer wat te gebeuren? Hoe moet ik dit Interpreteren?" 

Gedeputeerde Bliek: "Niets doen ligt niet in mijn aard. Als u bijvoorbeeld kijkt naar de 
ontwikkeling DE-on. Daar zijn wij al anderhalf jaar mee bezig. Je bent met iets unieks bezig. Het 
is nog nergens in Nederland op deze wijze uitgedacht. Dat vergt een buitengewoon zorgvuldig 
proces. Ook om te focussen: wat wil je nu? Welke ontwikkeling wil je tot stand brengen? Je moet 
heel slim met je middelen omgaan. Andere provincies lachen echt als zij horen dat Provinciale 
Staten bij ons een hek om € 6.000.000 hebben gehad. Waar heb je het over? Dan moet u denken 
aan provincies als Noord Brabant en Gelderland en Utrecht. Die schudt € 20.000.000 uit zijn 
mouw. Dat doet u echt niet voor een subsidieregeling. Wij doen niet aan subsidieregelingen. 
Maar het bedenken hoe je een transitie op gang kan brengen en hoe je de markt helpt te 
investeren zonder subsidieregelingen, dat bedenk je echt niet. Want niemand heeft dat nog 
bedacht." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, er mag geen twijfel over bestaan dat de SP waardering heeft 
voor de inzet van onze gedeputeerde. Dat het niet altijd gegaan is zoals wij het graag hadden 
willen hebben." 

De heer Simonse: "Voorzitter, mag ik toch even interrumperen? Mijn vraag over het 
voorfinancieren van Oostvaarderswold, is nog niet beantwoord." 
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De voorzitter: "Wij komen daar zo op terug. De heer Stuivenberg maakt eerst zijn betoog af. Wij 
maken er een aantekening van." 

De heer Stuivenberg: "Maar door bijsturing van PS zijn heel wat zaken goed op hun pootjes 
terechtgekomen. Neem alleen al het hele verhaal rond Oostvaarderswold. Wij zijn Ingenomen 
met de v/ijze waarop de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening door de gedeputeerde is Ingevoerd. 
Dat wij verschil van Inzicht blijven houden over verordeningen - dat zij transparant kunnen zijn 
en dat zij de regeldruk niet hoeven te vergroten - dat zal nog wel even zo blijven. Wij hebben 
bij de verordening groenblauwe zone gezien dat het best aardig Is om het zo te doen. Flevoland 
wil een duurzame samenleving zijn. Wij vragen ons af in hoeverre daar de verruiming van de 
intensieve veehouderij in past. U bent zo'n grote voorstander om het aantal vlerkante meters 
daarvan te verruimen. U haalde zelf DE-on aan. DE-on spreekt ons ook enorm aan. U hebt aan 
onze collega van de SGP al uitgelegd hoe u over zonne-energie denkt. Volgens de SP bleef u 
echter veel te lang hangen in het 'wind gedoe'. Soms leek het op v/inddressing. Zonne-energie 
wil maar niet bij u in beeld komen. Als laatste de klimaatveranderingsproef waar wij voor 
zouden gaan. Wat is daar van terechtgekomen? Hebt u daar een antwoord op? Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik breng even in herinnering de vraag van de SGP en beantwoording 
van de opmerkingen van de heer Stuivenberg." 

Gedeputeerde Bliek: "Dank u, voorzitter. Ik heb even het Hoofdlijnenakkoord erbij genomen. 
Daar staat en ik citeer: 'het college zal om de uitvoering van het Oostvaarderswold te 
bespoedigen de aankoop van gronden voorfinancieren. Deze aankopen zullen gefaseerd 
plaatsvinden. Dit doen we onder de voorwaarde van een afnameplicht door LNV.' Zo'n laatste 
zinnetje, afnameplicht van LNV, is natuurlijk apart. In de praktijk is dat gewoon wat anders. 
Maar dat v/1sten we, denk ik, toen nog niet helemaal specifiek. Maar het besluit tot 
voorfinanciering heeft u in Provinciale Staten genomen. Die voorfinanciering was met het oog op 
het vaststellen van de midterm review. Dat was gebeurd toen u het besluit tot voorfinancieren, 
meen ik, In juni heeft genomen. Met het vooruitzicht: vnj doen dit alleen tot het einde van het 
jaar om de besluitvorming van het kabinet te overbruggen. De volgende stappen, gaan v/ij niet 
meer voorfinancieren als er geen zekerheden onder liggen. Dat is eigenlijk een klein onderdeel. 
U hebt dat besluit genomen omdat u voortgang v/ilde hebben in de aankoop van de gronden. Dat 
de wereld vervolgens in oktober totaal verandert, dat kon helemaal niemand voorzien. Het 
kabinet valt, er komt een andere coalitie en er is een koersvinjziging. Eén ding staat voor het 
college echt helemaal bovenaan. De rekening voor de koerswijziging hoort niet bij de provincie 
Flevoland terecht te komen. Daarom is het ook heel belangrijk om een zorgvuldig gesprek met 
de staatssecretaris te hebben en onderhandelingen te voeren via het IPO." 

De heer Simonse: "Voorzitter, ik maak toch bezwaar. Er is ons duidelijk voorgesteld dat wij geen 
risico liepen, omdat wij via pachten het geld terug zouden krijgen en daarmee eigenlijk alles 
zouden kunnen afdekken. U kunt wel zeggen: de rekening ligt nu bij een ander, maar zodra die 
ander de rekening niet betaald, ligt die rekening natuurlijk gewoon bij ons en zijn wij degene die 
de lasten dragen. Hoe ziet u dat nou?" 

Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, ik denk dat wij uitstekend en precies de risico's hebben 
benoemd. We hebben ook gezegd: de risico's zijn uiteindelijk ongeveer 20 % van het totaal dat je 
voorfinanciert, zonder dat je de handtekening van de minister of dat je een 
bestuursovereenkomst hebt. Daar praten v/ij over. Voor de 'time being' om de ti jd te 
overbruggen totdat de financiering beschikbaar komt, kun je met de pachtinkomsten de rente 
die je moet betalen om de gelden te financieren, neutraliseren. Het zijn twee verschillende 
risico's waar u het nu over heeft." 

J L . 

^ De voorzitter: "Ik stel voor dat we nu doorgaan met de beantwoording van de vragen van de heer 
-̂  Stuivenberg." 
J) 

Gedeputeerde Bliek: "Ja, de heer Stuivenberg had het over de intensieve veehouderij. Het 
5) college werkt binnen de kaders van de Staten. Als een ruime meerderheid van de Staten 

aangeeft dat ze willen dat er een aanpassing is van het Omgevingsplan, wordt dat zo goed 
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mogelijk beleid door het college. Het aardige bij intensieve veehouderij is, dat een aantal 
ontwikkelingen bij elkaar komen. Tot september was ik, misschien Inslaap gesust, mij eigenlijk 
ook totaal niet bewust van de risico's die er in de provincie Flevoland zouden zijn ten aanzien 
van de intensieve veehouderij. Want dat hebben wij niet. We hebben prachtige, kalkrijke grond. 
Als je ziet welke ontwikkeling er tot nu toe in onze provincie is, dan hebben wij geen probleem. 
Alleen komt er wel een vraagstuk op je af als je Ineens ruimte geeft in het omgevingsplan -
daarmee zeg ik niet dat hij er komt - zodat men ontwikkelingen kan laten plaatsvinden, die je 
dan niet tegen kunt houden omdat je het ruimtelijk hebt geregeld. Dan moet je dat in een 
onderzoek (plan MER) helemaal doorrekenen. De maximale varianten. Iedereen weet dat het 
geen realistische variant is. Maar je moet het wel doen. Als je dan ziet wat voor kaart je hebt, 
dan hebben wij wel een stikstof probleem. Tegelijkertijd lopen er processen aan Rijkszijde: de 
programmatische aanpak stikstof. De VPAS. De voorlopige programmatische aanpak. Deze is door 
het vorige kabinet vastgesteld. Daarvan heeft staatssecretaris Bleker gezegd: ik heb langer de 
ti jd nodig, want het probleem is geen klein probleem maar een heel groot probleem. Dat is de 
afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt door de andere provincies. Als je in beeld brengt dat je 
dat zelf op grote schaal doet - ik zeg niet dat het gebeurt maar dat is de maximale 
doorberekening - dan heeft Flevoland wel een probleem want dan komen de andere 
ontwikkelingen in Flevoland - uitbreiden van woonwijken en aanleggen van wegen en 
bedrijventerreinen - zwaar in de knel als de ruimte opgesoupeerd is door de intensieve 
veehouderij. Daarom hebt u unaniem besloten: wij gaan de partiële herziening niet ter visie 
leggen. Om allerlei verschillende redenen. Er zullen in de volgende Provinciale Staten besluiten 
worden genomen met het in balans brengen met de programmatische aanpak stikstof." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, bij interruptie. De gedeputeerde gaat niet in op de vraag. Zij 
gaat uitgebreid in op het technische verhaal maar niet op de visie van onze provincie op een 
duurzame samenleving en of daar Intensieve veehouderij in past. Daar zou ik graag een antwoord 
op willen krijgen." 

Gedeputeerde Bliek: "Eigenlijk heeft u zelf die visie in het Omgevingsplan een beetje vastgelegd. 
U hebt eigenlijk gezegd dat niet grondgebonden landbouw en dat is intensieve veehouderij, 
eigenlijk op agrarische bedrijventerreinen zou kunnen plaatsvinden. Het is dus aan gemeenten 
om die ruimte te maken. Dus in die zin zouden wij het wel kunnen doen. Dan heb je een hele 
grootschalige ontwikkeling en dan heb je een keten ineen. Dan kun je heel veel maatregelen 
nemen omdat die bedrijfsvoering dat toestaat. Om ervoor te zorgen dat de schadelijke uitstoot 
van stoffen eigenlijk tot een héél klein minimum kan worden beperkt. Dan kunnen zulke 
ontv/lkkelingen wel. Maar je ziet in onze maatschappij dat er nog niet op die v/ijze, grootschalig 
wordt gedacht. Dat er nog steeds wordt gekeken naar ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
agrarische ondernemer. Daar is ook niks mis mee om dat te willen en om die ruimte te geven, als 
de meerderheid van de partijen dat zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat ondernemers echt 
helemaal hun business case maken en afwegen of ze het wel of niet zullen doen. Dus het zal 
nooit zo zijn, zoals je het eigenlijk in het extreme moet uitrekenen volgens de wetgeving. De 
plan MER is gewoon onze wetgeving. Dan kunt u als individuele partijen daar een afweging 
Inmaken." 

De heer Geersing: "Dank u wel, voorzitter. Ik v/il starten met een opmerking die aansluit bij het 
laatste, de intensieve veehouderij. U spreekt over een aanpassing. In ons idee is het, in eerste 

:;:3 instantie, een correctie geweest op datgene wat in het Omgevingsplan is vastgelegd. Wij vinden 
--; het schrijnend dat het toch nog meer dan vier jaar duurt en dat het als zodanig wordt 

opgenomen. Daar wil ik mee starten. Ik had voor mijn bijdrage oorspronkelijk in gedachten om 
J) als eerste in te steken op duurzame energie. In het klimaatprogramma wordt een drietal zaken 
^ genoemd. Eén ervan is wind. Het is hier al genoemd. Wij v/illen ons aansluiten bij het feit dat 

wij denken dat er teveel meegewaaid is op datgene wat wind heet en dat naar ons idee sowieso 
al gerealiseerd zou worden. Bovendien denken v/ij, dat hebben v/ij ook gezien, dat vanuit de 
samenleving de nodige kritische noten naar voren zijn gekomen. Verder is windenergie, naar ons 

T-ĵ —j) idee, een tussenstation. Het zou veel verstandiger kunnen zijn om voor te sorteren op hetgeen 
zon heet. De zon is uiteindelijk toch toegevoegd aan het klimaatprogramma. Gelukkig! Onze 
constatering is dat, dat toch wel aan de late kant is. Er zijn wel degelijk mogelijkheden wat zon 
betreft als je hele grote slagen v/ilt maken. U weet bijvoorbeeld dat het verhuren van daken 
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momenteel al een mogelijkheid is om ineens een heel grote hoeveelheid te realiseren. Zo 
moeilijk is dat dus op zich nog niet. Wij constateren dan ook dat er in eerste Instantie te sterk is 
ingestoken op windenergie, terwijl de Staten op een aantal momenten duidelijk, in 
meerderheid, hebben aangegeven dat het eigenlijk de andere kant op zou moeten gaan. U 
noemde net al even de zonnecollectoren ter vervanging van de asbest daken. Wij vinden dat, dat 
nu wel Ineens uit de lucht komt vallen. Ook met datgene dat mevrouw Roda net aangaf. Verder 
hebben v/ij natuurlijk gepleit voor dienstauto's op duurzame brandstof. Ook daarvan vinden v/ij 
dat, dat maar zeer minimaal naar voren is gekomen. Ik noem nog een voorbeeld. De 
wegmarkering met behulp van led-verlichting. Ik denk dat we zo nog wel even door kunnen gaan. 
Wij vinden het jammer dat, wat dat betreft, niet of traag gevolg is gegeven aan de moties die 
daaraan ten grondslag liggen. Een slotpunt waar ik opmerkingen over v/il maken, betreft het 
Oostvaarderswold. U hebt het Inderdaad goed gelezen in de pers dat de Christenunie heeft 
aangegeven dat er gestopt zou moeten worden met het Oostvaarderswold. Ik had gehoopt dat u 
iets verder had gelezen. Wij hebben daarin ook een sterk pleidooi gehouden om toch nog eens 
met de boeren om tafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat er mogelijk toch nog 
alternatieven tot ontwikkeling kunnen komen. Daaruit vloeit ook mijn laatste vraag voort. We 
weten dat er nogal wat slagen gemaakt hadden moeten worden ten aanzien van de 
communicatie. Ik heb dat niet in uw betoog teruggehoord. Ik zou graag van u willen horen welke 
vorderingen uiteindelijk zijn gemaakt opdat vnj, als wij met alternatieven aan de gang gaan, 
niet weer in dezelfde impasse terechtkomen zoals dat de afgelopen vier jaar is gebeurd." 

Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, het is uw opinie hoe u vindt dat het is gegaan. Gedeputeerde 
Staten hebben gewerkt binnen de kaders die u goedgekeurd heeft in 2007 in de visie Duurzame 
energie. Daar hebben Gedeputeerde Staten, in mijn portefeuille, op ingezet. U noemt een aantal 
onderdelen met moties. Die zitten in de portefeuilles van mijn collega's. Daar zijn antwoorden 
op gekomen. U vindt dat maar ik ben het eigenlijk niet met u eens. Wij hebben er stappen in 
ondernomen. Vanwege bepaalde argumenten zijn besluiten wel of niet genomen." 

De heer Geersing: "Bij interruptie, voorzitter. Ik wil er toch nog even op Ingaan. U maakt zich er, 
naar mijn idee, toch iets te makkelijk vanaf. Er is een Statenmeerderheid geweest die een 
aantal zaken naar voren heeft gebracht. We zien dat u een aantal zaken - ik denk zelf de meeste 
moties - toch te gemakkelijk naast u neer heeft gelegd." 

Gedeputeerde Bliek: "Ik heb geen moties naast mij neergelegd. Ik heb alle moties beantwoord. 
Daarom staat er ook geen enkele motie meer op de activiteitenlijst van de commissie. Ik ben het 
niet met u eens als het gaat om de zonnepanelen. Wij hebben er wel degelijk naar gekeken. U 
hebt geen subsidieregeling voor zonnepanelen opgezet. Vervolgens gaat men zelf niet investeren 
in zonnepanelen. Als het al gedaan wordt dan zijn het zeer betrokken burgers in Flevoland die 
vinden dat ze die ontwikkeling voor hun huis zelf, individueel moeten doen. Dat sturen wij zelf 
niet. Als je gaat praten over grootschalige ontvWkkelingen: er is wel eens doorgerekend wat je 
zou moeten doen als het gaat om zonne-energie om dezelfde opbrengst te krijgen als uit het 
windpark bij de Zuidlob of het windpark Noordoostpolder, dan is dat een tienvoud van 
investeringen. Dan ben je er nog niet. Je moet dan ook nog de grondoppervlakte verwerven. Dus 
u doet wel heel makkelijk en u spreekt wel heel makkelijk een oordeel uit, maar ik heb gezorgd, 
juist met het oog op dit soort discussies die wij al een aantal malen gevoerd hebben, voor een 
visie duurzame energie: waar gaan we de komende vier jaar aan werken? Volgens mij is dat best 
tot een redelijk goed einde gebracht." 

De heer Geersing: "Ik heb een suggestie gedaan. Daar heb ik u niet over gehoord." 

De voorzitter: "Het zij zo. Ik begrijp dat de gedeputeerde vindt dat zij de vragen voldoende 
beantwoord heeft." 

• ^ ^ De heer Geersing: "En de vraag ten aanzien van het Oostvaarderswold en de voortgang met 
^ ^ ^ ^ betrekking tot de communicatie?" 

Gedeputeerde Bliek: "Er is uitgebreid gecommuniceerd in welke fase en welke stand van het 
project v/ij nu zijn. Wij kunnen verder geen stap doen. De staatssecretaris heeft een stop 
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aangekondigd. De stop: u zult geen investeringen meer doen en geen nieuwe verplichtingen 
aangaan. Dat hebben wij allemaal gedaan. Dat hebben wij gecommuniceerd. Ja, als de 
staatssecretaris niet zoveel voortgang maakt in de gesprekken met de provincie! Zij willen een 
koerswijziging. Zij hebben de stop erop gezet. Het is goed dat de staatssecretaris dat af en toe 
zelf ook aan de Inwoners van Flevoland - dat heeft hij van de week gedaan - komt uitleggen en 
toelichten. U kunt niet van de provincie verwachten dat wij vrolijk met dit project doorgaan. 
Dat zou u niet leuk vinden." 

De voorzitter: "Wij gaan naar mevrouw Bax van de Partij voor de Dieren." 

Mevrouw Bax: "Dank u wel, voorzitter. Het is al een paar keer aangehaald maar wij gaan er 
natuurlijk toch nog even over zeuren: de intensieve veehouderij. Eerder is aangehaald, door de 
SP, het stimuleren van maatschappelijk ondernemen. Dat is een punt dat binnen het 
Hoofdlijnenakkoord is opgenomen. Onder maatschappelijk verantwoord ondernemen verstaan 
wij ook duurzaamheid. Bij duurzaamheid hoort toekomstgerichtheid, veiligheid, 
diervriendelijkheid en juiste omgang met milieu en natuur. Intensieve veehouderij en 
bontfokkerijen horen daar natuurlijk niet bij. Wij vinden eigenlijk dat een vraag voor de nieuwe 
periode niet is: hoeveel ruimte voor intensieve veehouderij moet er bijkomen maar, wat moet er 
vanaf. We willen eigenlijk graag van het college weten waarom het niet zo is dat de Intensieve 
veehouderij hoort onder het niet maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat moet 
tegenwoordig toch wel duidelijk zijn met alle effecten op milieu en volksgezondheid. Dat is een 
vraag. Ik v/il ook wel even een compliment geven. Dat gaat over het project Oostvaarderswold. 
Wij weten dat het college haar best heeft gedaan en nog steeds doet, om de prachtige 
ecologische verbinding toch te realiseren. We vinden het heel jammer dat sommigen er met een 
botte hamer op lopen in te hakken. Nog een heel klein puntje dat ik er stiekem nog tussendoor 
wil piepen. We willen even aanhalen dat er afspraken zijn gemaakt om niet via de media te 
onderhandelen. Wij vragen, bij dezen, of daar misschien nog even op gewezen kan worden bij de 
staatssecretaris en ook bij de andere partijen. Dank u wel." 

Gedeputeerde Bliek: "Om op het laatste maar even duidelijk te antwoorden. We hebben vandaag 
een brief gestuurd naar de staatssecretaris waarin we die afspraak, die wij eind november in een 
gesprek met hem gemaakt hebben, nog eens even van onze kant bevestigen en ervan uitgaan dat 
hij dat ook respecteert. Dan het niet maatschappelijk ondernemen. Ik zou zeggen gaat u in 
gesprek met uw collega Statenleden. Dat is toch een onderdeel waar u eerst daar draagvlak voor 
moet hebben voordat het college opvattingen gaat hebben over wat niet maatschappelijk 
ondernemen is." 

Mevrouw Bax: "Mijn vraag was eigenlijk aan u: vindt u de intensieve veehouderij maatschappelijk 
verantwoord ondernemen, gezien de effecten tegenwoordig?" 

Gedeputeerde Bliek: "Als aan alle voorwaarden is voldaan, voor alle goede maatregelen, dan kan 
dat soort ondernemen wel. Er zijn heel veel milieumaatregelen. In de wetgeving ligt zeer veel 
vast. Je moet het zien op de grote schaal van Flevoland. Daar hebben we met elkaar over 
gesproken. Je moet afwegen dat zaken zich in balans ontwikkelen. Dan kan je niet alle ruimte 
aan Intensieve veehouderij geven maar je kunt ook niet alles daarbij weghalen. Dit is uw 
persoonlijke opvatting. De balans zoeken met elkaar doet u toch met uw collega Statenleden. 
Daar moet u wel voor staan." 

Mevrouw Roda: "Dank u, voorzitter. Ik wil toch het pleidooi van mevrouw Bax even 
\A:J; ondersteunen. Ik vind het eigenlijk erg treurig dat het hele onderwerp intensieve veehouderij 

_ ^ door dit college benaderd wordt vanuit zaken als: wat mag binnen de regels. Er wordt echter 
geen woord geuit over zaken als: dierenwelzijn en volksgezondheid. Wat duidelijk hele 

'' belangrijke aspecten zijn van intensieve veehouderij. Er wordt gesproken over de mogelijkheid 
'- " om een en ander te realiseren op agrarische bedrijventerreinen. Wij hebben gezien wat dat 
;, . l oplevert. Kippenfabrieken bijvoorbeeld. Dat zijn echt geen ontwikkelingen waar mijn partij blij 

van wordt. Wat mij net opviel in uw betoog, mevrouw Bliek, was wat u vertelde over de Veluwe 
i, .. randmeren. Dat is inderdaad een prachtig project. Wat ik dan niet helemaal begrijp is dat u 

zegt: het gaat helemaal niet over natuur. Ja, daar gaat het wel over. U zegt dat het gaat over 
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economische ontwikkeling, toeristische ontwikkeling et cetera. Daar gaat het ook over. Ik zou 
het nou zo leuk vinden als u ook liet zien dat u een beetje trots bent op het feit dat daar ook 
prachtige natuurontwikkeling plaatsvindt. Dat hoor ik dan weer niet. Dat vind ik jammer. U hebt 
zelf even aangekaart het multifunctionele gebied in Biddinghuizen. Wij hebben daar van de week 
vragen over gesteld. Ik ga de antwoorden daarop even afwachten en wil er op dit moment nog 
niet verder op Ingaan. Wel wil ik iets zeggen over het Oostvaarderswold. We hebben altijd laten 
weten dat wij heel erg blij zijn met dat project. Wij zijn langzamerhand echter wat minder blij 
met de positie die dit college lijkt aan te nemen. Ik wil dat even toetsen. Want wij hebben 
natuurlijk het Inpassingsplan vastgesteld. Daar had ieder zo zijn eigen redenen voor, zal ik maar 
zeggen. Onze reden was dat wij van mening zijn dat, dat project nog steeds gerealiseerd moet 
worden. Ik bemerk echter wel een beetje een sfeer van: wij gaan de koers volgen van de schade 
beperken. De oorspronkelijke doelstellingen zijn een beetje in drijfzand terechtgekomen. Daar 
zou ik graag een uitspraak over v/illen hebben. Gaan we nu voor realisatie van die doelstellingen 
of zijn we alleen nog maar bezig met schade beperken als het gaat om wie er aansprakelijk is en 
wat het allemaal gaat kosten? Tenslotte zou ik ook het pleidooi van de heer Geersing willen 
ondersteunen als het gaat om de duurzame energie. Natuurlijk is er veel gebeurd. Tegelijkertijd 
is het zo dat de motie die v/ij hebben aangenomen en waarin wij hebben gezegd: haal die 
doelstelling nu eens naar voren. Dat is, naar onze mening, niet helemaal uitgevoerd. Ook wij zijn 
van mening dat er best wat meer ingezet had mogen worden op andere zaken dan windenergie. 
Wij v/isten dat het een aantal projecten omvatte die pas later tot resultaat zouden lelden. 
Logisch dat je dan die doelstelling niet naar voren kunt halen. Waarom zijn er dan niet meer 
dingen gebeurd om die doelstelling wel wat eerder te realiseren? Daar wil ik het even bij laten, 
voor nu." 

Gedeputeerde Bliek: "Dat laatste, die doelstelling. Eigenlijk mogen v/ij als Flevoland ongelooflijk 
trots zijn dat we zo ver zijn. 57 %. Dat kan geen enkele andere provincie zeggen. Geen provincie 
kan zeggen dat ze in de 40 % of 30 % zitten. En 20 %? Ik weet het niet maar volgens mij zijn ze er 
niet. Niemand meet het eigenlijk ook nog op die wijze. Ik zou haast willen zeggen dat 
voortdurend opmerkingen maken van: u hebt geen spierballen en u hebt de doelstelling niet naar 
voren gehaald, dat u daarover met een aantal partijen van mening verschilt, zo moet ik het 
gewoon zeggen, dat heeft u nu gezegd en volgens mij moet ik daar nu niet zoveel meer over 
zeggen. Het schade beperken van het Oostvaarderswold. Wij zitten gewoon in een interbellum. 
Je kunt niet van het college verwachten dat er uitspraken worden gedaan van: wij gaan die kant 
op of wij gaan die kant op. U hebt op 2 december unaniem een besluit genomen. Een unanieme 
reden was: de rekening voor de grote koersv/ijziging door het Rijk hoort niet in de miljoenen bij 
de provincie Flevoland te liggen. Alleen daar zijn wij op dit moment mee bezig. U kunt dat 
damage control noemen. Dat is ook bescherming van de financiële positie van de provincie 
Flevoland. Dat kunt u van ons verwachten. U kunt niet van ons verwachten dat wij al allerlei 
uitspraken doen over wat u gaat besluiten in de nieuwe samenstelling van Provinciale Staten in 
de volgende periode. Zo ver zijn vnj nog helemaal niet." 

Mevrouw Roda: "Mag ik daarop reageren?" 

De voorzitter: "Misschien is het goed als de gedeputeerde eerst de laatste vraag beantwoord en 
dan krijgt daarna belden nog een kans om te reageren." 

Gedeputeerde Bliek: "Ik heb het met opzet nu een keer andersom gezegd, bij de Veluwe 
randmeren. Want iedereen praat er altijd over als: het is allemaal natuurontwikkeling en we 

„ moeten het allemaal voor de natuur doen. Je doet echter die ontwikkeling juist ook om ruimte 
\}\J} te geven aan ondernemend Flevoland en toeristisch, recreatieve ontv/ikkelingen. Dat je daarmee 

ook projecten hebt die wat doen aan natuurontwikkeling, is helemaal prima. Maar die balans 
mag er ook wel zijn. En trots op de Flevolandse natuur! Ik hoef u eigenlijk niets te zeggen als u 

' ^^^ 'Jong en Wild' heeft gelezen." 

•Ĵ —3 Mevrouw Roda: "Ja, dank u wel. Met betrekking tot Oostvaarderswold heb ik niet aan u gevraagd 
om nu een uitspraak te doen over wat en hoe. Ik heb gevraagd of u in ieder geval ook nog wel de 
oorspronkelijke doelstelling in uw achterhoofd hebt op het moment dat u met de staatssecretaris 
gaat praten. Wij hadden toch de bedoeling om daar een robuuste verbindingszone te maken. 
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Gaan we nu met de pootjes omhoog liggen en zeggen: de staatssecretaris wil het niet meer of de 
regering wil het niet meer dus dan geven wij het ook maar op. Of zeggen wi j : nee, wij staan nog 
steeds achter die doelstelling en in de gesprekken die we met de regering voeren nemen we dat 
wel mee. We gaan niet alleen maar over juridische toestanden zitten praten." 

Gedeputeerde Bliek: "Volgens mij is dat echt een debat dat u in Provinciale Staten moet gaan 
voeren. We hebben het project Oostvaarderswold met vele doelstellingen belegd. Er zijn ook 
partners die daaraan meewerken en verantwoordelijk zijn voor een financieel deel op die 
doelstelling. Als een partner zou zeggen: die doelstelling doe ik niet meer en we gaan er 
helemaal mee stoppen. Robuuste verbindingen doen wij niet meer en we gaan er ook niet meer 
aan betalen, dan is het uw debat of u € 200.000.000 op tafel wil leggen om vervolgens die 
doelstelling over te nemen als provincie. Dat is niet aan het college. Het college heeft de taak 
om te kijken of het mogelijk is om een nieuw bestuursakkoord te maken en daarvoor moet zij de 
uitgangspositie nemen wat op 20 oktober 2010 tot dan toe was gerealiseerd in het project. En 
daar zijn wij mee bezig." 

De voorzitter: "Ik stel voor dat wij proberen om voortgang te maken en iets meer op hoofdlijnen 
te debatteren. Anders duiken wij In een type gesprek dat v/ij in de commissies ook kennen." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, nog even bij Interruptie. Ik ben heel blij dat er bij de 
gedeputeerde voortschrijdend inzicht is. Dat zij nu begrijpt welk besluit de Staten genomen 
hebben op 2 december. Dat het inderdaad was om een bepaalde positie veilig te stellen. Dat had 
ook eigenlijk in het persbericht moeten staan. Dat, dat het besluit was van de Staten. Niet wat u 
in het persbericht naar voren heeft gebracht." 

De voorzitter: "Dit is meer een statement dan een interruptie." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, het verantwoordingsdebat is voor mij ook het moment om een 
oordeel te geven over de totale portefeuille. Laat ik zeggen dat de PvdA uitermate tevreden is 
over de behaalde resultaten in deze portefeuille. Het is ook zo dat de PvdA veel respect heeft 
voor de manier waarop het college omgaat met 'de zon in de kop' van enkele collega's van ons 
die telkens proberen om met een andere koers, met die zon, proberen te bereiken wat u met 
vnnö nu eenmaal zal moeten bereiken. Die doelstelling hebben wij immers geformuleerd. De 
vraag die ik echter wel aan u heb, voorzitter, gaat over de reactie die uw stij l, uw enthousiasme 
oproept bij gemeentes. Zou het rendement van uw inspanning, of de inspanning van het college 
m.b.t. uw portefeuille, niet nog groter kunnen zijn als er nadrukkelijker samenwerking werd 
gezocht? In plaats van een gezonde vechtlust. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar." 

De voorzitter: "Dat was dan de laatste vraag van dit deel van het debat. U kunt nog antwoorden 
en dan sluiten wij dit af." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik stond hier ook maar ik had een interruptie. Ik wou ook nog 
wel even wat zeggen." 

De voorzitter: "Ik Interpreteerde dat als dat u alleen wilde interrumperen." 

Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, over één aspect van de portefeuille hebben wij het bijna niet 
gehad. Vergunningverlening, handhaving en toezicht zitten ook in mijn portefeuille en de kaders 
van Provinciale Staten en de kaders van het Omgevingsplan. Nu zijn er toch weleens gemeenten 
die vinden dat je dat maar even aan de kant moet doen en dat je het gewoon maar even moet 
regelen. Het zit dus ook voor een deel in de portefeuille dat je duidelijk moet zijn en moet 
zeggen: dit kan wel en dit kan niet. Een heel sprekend voorbeeld is een haalbaarheidsonderzoek 
voor een duurzame en energieontwikkelingsmaatschappij, om de versnelling in Flevoland op 
andere terreinen dan wind op gang te brengen. Toekomstbestendige nieuwe woonwijken in 
Flevoland die op duurzaamheid zijn gericht. Dat kan. Er zijn voorbeelden van in het buitenland. 
Nog niet zo veel in Nederland. Wel één in de polderwijk Zeewolde. Dat kan op veel grotere 
schaal. Dat is versterking van je eigen lokale en regionale economie. Het brengt extra 
economische activiteiten in Flevoland met zich mee. Dat zijn zaken waar de gemeenten nu 
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vooral samenwerking voor zoeken. Het is dus afhankelijk van het onderwerp of je met elkaar 
meters maakt of dat je elkaar wel eens tegenkomt en zegt: die ontwikkeling kan niet en wordt 
niet toegestaan en daarin moet een andere oplossing worden gezocht. Want oplossingen komen 
er altijd wel uit." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, begrijp ik goed dat de gedeputeerde zegt: nee, het had niet meer 
op kunnen leveren in een ander soort samenwerking met de gemeenten?" 

Gedeputeerde Bliek: "Het is een onverwachte vraag maar ik zit dan te denken: welke 
doelstellingen? Als je kijkt naar het Hoofdlijnenakkoord en als je kijkt naar de resultaten die er 
aan het eind zijn, dan staan ze daar allemaal. Ik zou niet weten welke stap er nog gezet had 
kunnen worden. U denkt vast aan iets. Dat zou ik graag van u horen." 

De heer Rijsdorp: "Nee, het is niet zo dat ik denk in termen van een concreet project. Ik merk 
dat wij hoge ambities hebben met betrekking tot de invulling van het landelijk gebied. 
Verbreding en dergelijke. Wij willen veel, de gemeenten willen veel en iedereen wil er veel in 
bereiken. Mijn vraag aan u is eerlijk gezegd een open vraag. De vraag is of wij er een hoger 
rendement uit zouden kunnen halen als wij onze samenwerking op een iets andere leest 
geschoeid krijgen. Over uw activiteiten krijgen vnj regelmatig te horen: het schuurt wel elke 
keer. Ik heb niet het gevoel dat, dat alleen gaat over de handhaving. Ik ben daarom nieuwsgierig 
of er meer uit te halen valt." 

De heer Bosma: "Voorzitter, bij interruptie. Ik v/il een opmerking maken van procedurele aard. 
Het Hoofdlijnenakkoord wordt geëvalueerd. Wij kijken terug. Ik merk hier een vraag die ik bij de 
bestuursstijl vind passen. Ik vind het goed, als we terugkijken wat er in vier jaar is gebeurd om 
de bestuursstijl mee te nemen en te kijken hoe het college heeft gefunctioneerd. Dat vind ik 
passen in het debat van vanavond. De manier waarop u het, op dit moment. Invult, vind ik niet 
passen in dit debat. Dat is mijn opmerking van procedurele aard." 

De heer Rijsdorp: "Gefeliciteerd. Maar ik ben toch nieuwsgierig naar de opvatting van het college 
daarover." 

De voorzitter: "De opmerking is gemaakt. U hebt uw laatste vraag gesteld. De gedeputeerde zal 
nog op uw vraag reageren. Daarna geef ik het woord aan de heer Van Weren en dan sluit ik het 
echt af, mijnheer Siepel. Ik moet aan tijdsbewaking doen want er komen nog een paar mensen 
aan het woord. Dus de gedeputeerde antwoordt nu nog kort en dan de heer Van Wieren graag 
ook kort en dan gaan we over naar de volgende presentatie. Ga uw gang." 

Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, daar kan ik wel een heel breedsprakig antwoord op geven. Dat 
is niet de bedoeling en dat weet ik ook. Om het compact te doen, is het ook: welke rol kies je? 
In hoeverre bemoei je, je met alles? In hoeverre treed je in de plaats van de gemeente? Als je 
kijkt naar een aantal projecten bij de start van het landelijk gebied. Als iedereen ervan 
overtuigd is dat die ontwikkeling er moet komen, ga je dat niet als provincie doen want dat 
hebben de gemeenten aangereikt. Als het dan niet lukt of er wordt niet gepresteerd, is het de 
vraag in welke rol je dan moet stappen om het wel tot stand te brengen. Als dat daar dan 
schuurt, gaat het vooral over de relatie. Hoe ga je met elkaar om. Iedereen weet dat het 
natuurlijk heel makkelijk is om, als iets op lokaal niveau niet hoort, te zeggen: het ligt aan de 
provincie. Dat ben ik zeer veel tegengekomen. Ik moet zeggen dat de vragen van GroenLinks 
over het multifunctioneel centrum in Biddinghuizen, voor mij ook weer iets in zich hebben. Waar 
wij heel duidelijk geweest zijn: dit is onze rol, dit is de rol van de gemeente en binnen die 
kaders kunt u werken. Dus, op samenwerking gericht, faciliteren van de gemeenten. Ik vind dat 
wij dat bij uitstek hebben gedaan. We hebben veel inzet gepleegd als het gaat om 
gebiedsgerichte projecten. Het Inzetten van DLG, het helpen van de gemeenten. Ik kan heel lang 
doorgaan met voorbeelden hoe we bijna op de stoel van de gemeente zijn gaan zitten om ze te 

r-{i—J) helpen om iets voor elkaar te krijgen. Als u dan een dergelijk oordeel heeft, is dat aan u. Maar ik 
zie eigenlijk niet waar er nog meer op Ingezet kan worden om op een andere manier meer 
resultaat te halen." 
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De heer Rijsdorp: "Voorzitter, het oordeel van de PvdA is absoluut positief. Laat dat duidelijk 
zijn. Het is de vraag of we kunnen kijken of dingen beter kunnen. Voordat de WD zich erg 
aangevallen voelt; groot respect als het gaat over deze portefeuille." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik zal mij beperken tot twee punten. Ik kom eerst even bij de 
v/indmolens. Dan ga ik even terug naar de periode voor deze coalitie periode. Toen u nog 
gewoon Statenlid was. Toen hebt u, namens de WD, bewerkstelligt dat een stop kwam op de 
windmolens. De reden daarvoor was: het landschappelijke element. Er waren twee zaken die al 
in voorbereiding waren. De Zuidlob en het windmolenpark Noordoostpolder. Daarom vielen die er 
niet onder. Dat is iets anders dan u net zei. Wat ons dan verbaasd is dat u nu als gedeputeerde, 
met name als we kijken naar het windmolenpark dat gerealiseerd wordt bij de dijk van de 
Noordoostpolder, dat u dan op geen enkele manier rekening gehouden heeft met het 
landschappelijke element. Daar had u in de voorbereidende fase en in het overleg dat u hebt 
met alle verschillende partijen, veel meer aan kunnen doen. Wij hebben, als Staten, aangegeven 
aan de minister dat zij daarop moest letten. Waarom hebt u dat niet gedaan? Dat is mijn eerste 
vraag. De tweede is: in uw periode als Statenlid bent u hier gekomen met een groot bord waarop 
stond: minder regels in Flevoland.nl. Volgens mij was u dat." 

Gedeputeerde Bliek: "Statenlid Ebbens." 

De heer Van Wieren: "Oké, maar het was namens de WD. Vervolgens bleek dat er niet zoveel 
respons op kwam omdat, dat is ook al eerder genoemd, er niet zoveel regels zijn in Flevoland die 
veel druk opleveren. Wat wel een punt is, is hoe je met die regels omgaat. Dat heeft ook te 
maken met handhaving. Je kunt heel strikt handhaven. Op de manier zoals het in de letter van 
de wet staat. Je kunt er ook pragmatisch mee omgaan en verantwoordelijkheid leggen bij 
degenen die het uit moet voeren. Je kunt ook proberen om integraal verantwoording af te 
leggen en integraal te handhaven. Wij vinden het jammer dat, dat in deze periode niet zo uit de 
verf gekomen is." 

De voorzitter: "En korte reactie van de gedeputeerde en dan ronden wij af." 

Gedeputeerde Bliek: "Ja voorzitter, dat laatste ben ik niet met u eens. Wij hebben stappen 
ondernomen om te komen tot samenwerking met alle gemeenten als het gaat om de WABO. Dat 
is één loket voor de aanvragen. Minder regels, is zeker ook onder de loep genomen. Ook als het 
gaat om handhaving. Wij handhaven programmatisch en pragmatisch. Dat is niet uitgebreid in 
mijn presentatie aan de orde gekomen maar ik heb eens laten Inventariseren wat er gedaan is 
om de regeldruk te verminderen. Wij hebben heel goed gekeken naar bedrijven die heel 
verantwoordelijk zijn en zich helemaal aan de regels houden. Dan besluiten v/ij om de aantallen 
controles daar naar beneden te brengen. Sectoren waar echte controles nodig zijn en waar echte 
overtredingen plaatsvinden met betrekking tot milieuvergunningen daar proberen v/ij de 
controles intensiever in te zetten. Dat hebben wij in deze periode uitgebreid gedaan. Vooral 
omdat de handhaving in de provincie Flevoland al gezamenlijk wordt gedaan. Ze is 
geïntensiveerd in verschillende projecten voor verschillende sectoren om gezamenlijk met 
verschillende overheidslagen, ook Rijksinspecties, bezoeken te brengen bij bedrijven zodat die 
regeldruk echt is verminderd. Ik heb mij gerealiseerd dat u daar geen uitgebreide rapportages 
van heeft gekregen. Daar waar het kon is er echter op Ingezet." 

De heer Van Wieren: "Maar de gevoelens zijn vaak anders." 

De voorzitter: "Dank u wel." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik had nog een vraag gesteld. Waarom de rol niet opgenomen is 
' \ om het landschappelijke element met betrekking tot de windmolens bij Urk, in te brengen." 

"—^ De voorzitter: "Ja, dat klopt." 

Gedeputeerde Bliek: "Dat element is zeker meegenomen in de planvorming." 
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De heer Van Wieren: "Voorzitter, het gaat mij niet om de planvorming. Het gaat erover dat 
wanneer in het overleg dat u had met alle verschillende instanties, het landschappelijk element 
heel goed en nadrukkelijk naar voren was gebracht, we waarschijnlijk iets verder waren geweest 
met de realisatie ervan en dus ook met de doelstelling van 60 %." 

Gedeputeerde Bliek: "Voorzitter, die veronderstelling draag ik helemaal niet. Zeker niet als je 
kijkt hoelang procedures duren, zeker met betrekking tot zulke ingewikkelde projecten. Dan 
krijg ik in het land niet anders te horen. Als je kijkt naar de start van mijn aantreden waarin ik 
eerst anderhalf jaar nodig gehad heb om te analyseren wat er moest gebeuren en er vervolgens 
een projectorganisatie op heb gezet, er na twee jaar, inclusief het maken van het 
Rijksinpassingsplan en vanaf 2007 drie jaar extra studie om deze elementen - ook de 
landschappelijke - mee te nemen, dan ben ik het niet eens met uw conclusie. Er is heel veel 
werk verricht. Veel partijen hebben daarin goed samengewerkt. Ook de verschillende 
buurgemeenten, die dit direct aangaat, zijn erbij betrokken. Er is een apart wethoudersoverleg 
geweest. Alle punten konden altijd worden Ingebracht in de stuurgroep. Ik ben het dus niet eens 
met uw conclusie. Dan moet u kijken naar de achtergronden. Ik heb er regelmatig in de 
commissie Ruimte verslag van gedaan." 

De voorzitter: "Hiermee is dit gedeelte van het debat gesloten. Ik dank u wel voor uw Inbreng. Ik 
verzoek gedeputeerde van Diessen om het woord te gaan voeren over zijn portefeuille." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Dank u wel, voorzitter. Ik heb in ieder geval het voordeel dat ik 
geen Statenlid ben geweest. U kunt mij nergens aan herinneren. Andries Greiner zei tijdens zijn 
betoog dat hij hier acht jaar geleden ook stond. Ook dat kan ik niet zeggen. Ik sta hier zelfs nog 
geen jaar. Ik zal dus mijn best doen om u te Informeren over wat er allemaal gebeurd is op basis 
van het Hoofdlijnenakkoord. Mijn portefeuille bestaat uit vier aandachtsgebieden: verkeer en 
vervoer, het speerpunt vliegveld, cultuur en financiën. Het gaat zo. U krijgt eerst wat te zien 
over wat er afgesproken is in het Hoofdlijnenakkoord. Dan geef ik aan wat v/ij denken dat er 
gerealiseerd is. Ik laat ook nog wat plaatjes zien zodat u nog eens kennis kunt nemen van de 
werkelijkheid en niet het contact met de werkelijkheid verliest, in deze zaal. Ik zal het ook nog 
larderen met wat cijfers. Want dat hoort natuurlijk ook bij financiën. Hier ziet u een file. 
Daaronder hebben wij aangegeven wat wij in Flevoland per dag rondlopen, racen, reizen e.d. U 
ziet dat in Nederland over het algemeen de kilometers aanzienlijk lager zijn dan in onze 
provincie. Des te meer belang ligt er in investeringen in het verkeer. U ziet ook dat v/ij de 
verkeersveiligheid in de loop van deze collegeperiode verbeterd hebben van 16 verkeersdoden 
per jaar naar 14. Het aantal letselongevallen van 545 naar 511. In het Hoofdlijnenakkoord stond: 
'de ontwikkeling van onze provincie vereist een goede ontsluiting van zuidelijk Flevoland. Het 
college ondersteunt de stroomlijnvariant, hoewel wij van mening zijn dat een tunnel naast het 
Naardermeer uit milieutechnisch oogpunt de beste oplossing is. Wij stellen een fonds in voor de 
investering in provinciale wegen.' Nou, u ziet het. De stroomlijnvariant is niet doorgegaan. Dus 
daar hebben v/ij een goed resultaat geboekt. We hebben wel degelijk iets bereikt op het gebied 
van de ontsluiting van zuidelijk Flevoland want eind 2010 is het tracébesluit ondertekend en is 
de wegcapaciteit aanzienlijk vergroot. Tevens is geregeld dat er hoogwaardig Openbaar vervoer 
komt tussen Almere en Amsterdam. Je zou ook kunnen zeggen tussen Lelystad en Amsterdam en 
Schiphol. We hebben ook de verkenning voor de stedelijke bereikbaarheid van Almere kunnen 
vaststellen. In het BO RRAAM van 2011 zal een besluit worden genomen over de financiering. Wij 

.--=1 zijn het er met het Rijk over eens hoe v/ij dat gaan doen. We moeten alleen nog wat regelen bij 
>C.---.., het Rijk want daar hebben ze niet zoveel geld meer de laatste t i jd. De ontsluiting A27 (AGU) 
„ loopt wat moeizamer. Er is daar ook wel overeenstemming over de preverkenning maar het 

(py) onderbreken van financiële middelen leidt ertoe dat de minister nog geen besluit heeft genomen 
^ om de verkenning te starten. De Hanzelijn. Laten v/ij het ook hebben over het Openbaar 

^̂  Vervoer. De Hanzelijn ligt op schema. Wij zullen 12- 12-'12 de Hanzelijn kunnen openen. Dat 
"^^^j betekent dat wij in de afgelopen periode 30 km nieuw spoor hebben gerealiseerd. 15 km nieuw 
'̂^̂^̂^̂^̂  asfalt. Met name tussen Lelystad en Dronten en ook 5 km fietspad. Het totale budget voor de 

yJ—3 provincie Flevoland voor het grote project N23 is € 24.000.000. Dit stond in het 
Hoofdlijnenakkoord: 'het college is uitgesproken voorstander van de aanleg van de Zuiderzeelijn. 
Wij kiezen ervoor om daar verdere reserveringen voor te maken. Indien het Rijk besluit de 
Zuiderzeelijn niet aan te leggen zal het college de gereserveerde middelen aanwenden voor de 
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aanleg van de IJmeerlijn, de ontsluiting van luchthaven Lelystad en de cofinanciering van het 
transitiepakket voor noordelijk Flevoland. Het college zal het Rijk houden aan de toezegging 
over de doorvaarhoogte van de brug bij Ramspol. U weet het ook allemaal inmiddels. De 
Zuiderzeelijn gaat niet door. Wel hebben wij compensatiegelden gekregen die worden besteed in 
noordelijk Flevoland. Later zullen zij ook besteed worden aan de aanleg van de IJmeerlijn. De 
doorvaarhoogte van de brug bij Ramspol is verhoogd, zoals dat gewenst werd. Met name ten 
behoeve van de werf van Hulsman. Hier hebt u net zo'n plaatje als mevrouw Bliek had. U kunt 
het natuurlijk net niet lezen. Wat u hier wel ziet is dat het verkeer dat wij hebben bij de 
Roggebotsluis, de hele provincie doorgaat. Ook naar Zwolle en Noord-Holland. Wat u ook kunt 
lezen is dat over de Hollandse brug minder auto's gaan dan in 2007. Dat heeft natuurlijk te 
maken met de economische crisis waar wij het al eerder over hebben gehad. U kunt ook zien dat 
er meer auto's over de Ketelbrug gaan. Bij de Stichtsebrug is het ongeveer hetzelfde gebleven. 
Over de Ramspolbrug gaat meer verkeer en bij de Roggebotsluis neemt het aantal toe. Dat geeft 
nog eens extra de noodzaak aan om bij de Roggebotsluis de brug te verbeteren. Gelukkig hebben 
wij onlangs, in eendrachtige samenwerking met de provincie Noord-Holland, kunnen bereiken 
dat het Rijk, via de Tweede Kamer, € 10.000.000 ter beschikking zal stellen voor de aanpassing 
van de brug bij Roggebotsluis. Dat betekent dat v/Ij daar nu daadwerkelijk aan kunnen gaan 
werken. Tevens is er een goed bericht over de Ramspolbrug. De hoogte is aangepast, zoals ik net 
al zei. Ook hebben wij kunnen bereiken dat de overschrijding die gerealiseerd werd door allerlei 
tegenvallende kosten, door het Rijk is betaald. De aanleg van de Ramspolbrug en alles wat 
daarbij hoort gaat daarom gewoon door zonder dat v/ij daar een bijdrage aan hoeven te leveren. 
Tevens heeft het Rijk kortelings, ik heb het u meegedeeld in de commissie, een startbesluit 
genomen voor verkenning van de N50 Ens- en Emmeloord. Wij mogen deze verkenning uit gaan 
voeren. Dan wat cijfers over de gladheidbestrijding. Wij hebben in 2007,19 keer gestrooid. We 
hebben in 2010, 78 keer gestrooid. U weet wel waarom. Het is slechter weer geweest. We 
hebben ook € 2.300.000 uitgegeven in plaats van € 700.000. Dat is een overschrijding van € 
1.600.000 in het laatste jaar. Een ton zout is ook vier keer zoveel gebruikt in 2010 vergeleken bij 
2007. In het Hoofdlijnenakkoord stond: 'het college kiest voor de aanleg van een carré van 
vierbaanswegen rond de luchthaven Lelystad. Wij onderzoeken of verdubbeling van de 
Gooiseweg eerder mogelijk is dan zoals in de nota mobiliteit is opgenomen. Waarbij een 
combinatie met een ecoduct voor het Oostvaarderswold tot kostenreductie kan leiden. Wat zijn 
de feiten. Door de aanleg van een parallelweg tussen Dronten en Roggebot is de doorstroming 
richting het oosten verbeterd. Bij de Gooiseweg is uitvoering gegeven aan het 
Hoofdlijnenakkoord om te werken aan een carré van 2 x 2 stroken. Voor de Gooiseweg betekent 
het een door de provincie vastgesteld planningschema waarmee de Gooiseweg de komende jaren 
gefaseerd zal worden verdubbeld. Ook de Vollenhoverbrug, we hebben dit onderwerp kort 
geleden nog gepresenteerd, zal worden vervangen. Het zal de scheepvaart en het autoverkeer 
ten goede komen. Nog wat cijfers over het Openbaar vervoer. Op Almere station en Lelystad 
centrum zijn in 2009 minder mensen uitgestapt en Ingestapt dan in 2007. In Almere zijn het er 
iets meer. Het totaal voor Flevoland is bijna hetzelfde. Ook daar zou je kunnen zeggen dat de 
economische crisis zijn sporen heeft achtergelaten. Het huidige experiment, dat stond in het 
Hoofdlijnenakkoord, met in het Openbaar vervoer een nultarief in de daluren tussen Zeewolde 
en Almere, zal worden uitgebreid met de lijn Dronten-Lelystad om zo een meer representatief 
beeld te krijgen. Samen met de vervoerder zal gezocht worden naar een optimale aansluiting 
tussen bus en trein om zo reizigers uit noordelijk en oostelijk Flevoland een zo kort mogelijke 
reistijd naar de Randstad aan te kunnen bieden. Er wordt ruimte gezocht om voor een bepaalde 

^—-1 doelgroep een gereduceerd tarief te heffen. Besluitvorming hierover zal worden gekoppeld aan 
!,\—, een concessieverlening. U weet hoe het gegaan is met de concessieverlening. We hebben de 
^ concessie IJsselmond niet kunnen verlenen. De studies voor de IJmeerverbinding zijn opgestart. 
Q l j j Dat is de lange termijn OV-SAAL gericht op een betere vervoersinfrastructuur in Flevoland. 

^ Verder is de busverbinding tussen Emmeloord en Lelystad in de spitsperiode uitgebreid tot een 
' kwartierdienst. Er is in nauwe samenwerking met de Eemhof en Connexxion een pilot opgestart 

y, met Openbaar vervoer voor ontsluiting van de Eemhof. Verder hebben wij een proef uitgevoerd 
' voor de Walibi Express. Die is, voor wat betreft het gratis zijn, beëindigd. Streekvervoer, 

regiotaxi. De reizigerskilometers in het streekvervoer waren in 2007, 119 en in 2009, 112. Dus 
ook daar een afname. Het aantal ritten per jaar voor de regiotaxi is gestegen van 229 naar 238. 
In het akkoord stond: 'het project regiotaxi is succesvol. We hebben besloten om de gebieden 
waar een gereduceerd tarief wordt geheven, uit te breiden. Wij zetten het huidige 
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samenwerkingsverband met de deelnemende gemeenten voort. De gemeente Urk wordt 
nogmaals uitgenodigd deel te nemen.' De gemeente Urk is uitgenodigd maar wilde niet 
deelnemen. Het gereduceerd tarief 's avonds en in het weekend voor de regiotaxi is ingevoerd in 
alle gebieden waar de regiotaxi rijdt. De Rijksexperimentenregeling voor gratis Openbaar 
vervoer is benut om de haalbaarheid voor de Flevoboulevard te onderzoeken." 

De voorzitter: "Mijnheer van Diessen u bent Inmiddels 20 minuten aan het woord. Of ben ik in de 
war? Sorry, er wordt hier gezegd dat ik in de war ben. Gaat u rustig door." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Het Hoofdlijnenakkoord. Het is ons doel om nog in deze 
collegeperiode een uitbreiding van de luchthaven mogelijk te maken. Afhankelijk van de keuzes 
zal ook het Openbaar vervoer tussen stad en luchthaven moeten worden uitgebreid. Wij gaan 
onderzoeken in hoeverre wij de komst van de luchtverkeersleiding kunnen bespoedigen. Ja, hier 
hebben wij minder goed nieuws. U hebt er ook zelf al een aantal malen op gewezen. Het aantal 
vluchten pp Lelystad is niet of nauwelijks gestegen. Zeker niet als je het vergelijkt met 1998. De 
redenen daarvan zijn u genoegzaam bekend. Het aantal vluchten op Schiphol is 10 % lager dan 
vier jaar geleden en Lelystad wordt beschouwd als een vliegveld dat dient om capaciteit van 
Schiphol over te nemen, als dat vol is. Ik ga u nog wat vertellen over cultuur. Weliswaar staan in 
het Hoofdlijnenakkoord eigenlijk maar twee zinnen over cultuur. Dat is gerelateerd aan het 
jongerenbeleid. Ik zal daar direct nog wat over zeggen maar ik dacht: ik vertel u toch wat, wat 
met cultuur te maken heeft. U ziet hier het zesde landschapskunstwerk. We zijn voor het 
zevende druk in overleg met de gemeente Noordoostpolder. Ik hoop u nog voor de verkiezingen 
te kunnen vertellen waar dat kunstwerk zal komen te staan. Want die plek lijkt gevonden te 
kunnen worden. Het aantal bezoekers van evenementen is in Flevoland, ondanks de crisis, van 
1.200.000 naar 1.500.000 gegaan. Het aantal evenementen is gestegen en ook het aantal 
evenementen in Almere is gestegen. In het Hoofdlijnenakkoord stond dat wij onze subsidies op 
het gebied van cultuur, sport en aanverwante terreinen, gerichter gaan Inzetten voor jongeren. 
Dat ze aantrekkelijk moeten zijn voor het woon- en werkklimaat in Flevoland en dat wij ons 
inspannen om de voorzieningen te laten groeien. Wat hebben wij in de cultuurnota, die in de 
afgelopen periode tot stand is gekomen, geschreven? Het ontv/ikkelen van het eigen talent op 
het creatieve vlak, stimuleren van projecten die een brede groep aanspreken en subsidie voor de 
mogelijkheden van presentatie. Dat was dan met name gericht op jongeren. Wat is er 
gerealiseerd? 15 projecten binnen schooltijd en/of vrije t i jd. Jaarlijks bereik: 9000 jongeren. 
Een voorbeeldproject is gezocht: Persmuskiet. We hebben een jaarlijks festival in onze provincie 
voor alle scholen in Nederland. De laatste keer waren daar 50 scholen. Er is een filmfestival met 
600 deelnemers. Het heeft landelijke bekendheid. Voorts is er het 300 E project, waar jongeren 
aan deelnemen en waar we Inmiddels aan 17 jongeren een prijs hebben kunnen uitreiken. Tot 
slot wat over de financiën. Dit zegt u wat. (Icesave) Daar zijn v/ij aan ontsnapt. Dankzij goed en 
zorgvuldig beleid. Ondanks het feit dat anderen het wat minder goed gedaan hebben, hebben v/ij 
in de herverdeling van het provinciefonds, waarin v/ij nog niet zo succesvol waren als andere 
provincies, in 2010 en 2011 samen bijna € 14.000.000 gekregen en is onze opbrengst 
motorrijtuigenbelasting gestegen van € 40.000.000 naar € 48.000.000. Wij wilden een 
bestuursakkoord dat recht doet aan de financiële positie van onze provincie. Wij voeren een 
degelijk financieel beleid, hebben wij gezegd in een ti jd waarin de middelen beperkt zijn. Dat 
hadden wij goed voorzien. Daarbij kijken wij verder dan alleen deze collegeperiode. Hoe is het 
gegaan? De algemene reserve is gedaald van € 10.800.000 naar € 9.300.000. De 

^rs3 bestemmingsreserves zijn iets gestegen. Het Infrafonds, dat wij in zouden stellen, is goed 
l ï= : ! gevuld. Ook de pot van de strategische reserve is gestegen. Dus als u het bij elkaar optelt zijn 
^ wij erop vooruitgegaan. Een degelijk financieel beleid. Tot slot kan ik u vertellen dat er geen 
ClU' lijken in de kast zijn. Maar wel binnenkort in het museum. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nogmaals excuus voor mijn interruptie. Het was volkomen onterecht. 
Ik zat er gewoon naast. Zijn er fracties die over een onderdeel of een ander onderdeel, waar 
niet over gesproken is, het woord willen voeren?" 

©
De heer Pels: "Dank u wel, voorzitter. Het is een heel Indrukwekkende lijst als je dit allemaal op 
een rijtje ziet staan. Ik zou graag over twee punten een vraag v/illen stellen aan gedeputeerde 
van Diessen. Het gaat over de portefeuille verkeer en vervoer en over de luchthaven. Dat zal u 
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niet verbazen. U hebt gesproken over Flevospoorlijn. Ik herinner mij ook nog de discussie A6/A9. 
Ook de IJmeerlijn kwam even voorbij, als ik het goed heb begrepen. U hebt ook gesproken over 
concessies op het gebied van Openbaar vervoer, waarbij het ernaar uitziet, omdat het nogal 
tegenzit, dat wij onze ambities moeten bijstellen. De vraag is of v/ij straks voor dezelfde 
hoeveelheid geld ook dezelfde hoeveelheid Openbaar vervoer kunnen inkopen. Dat leidt eigenlijk 
tot mijn volgende vraag aan het college. Als u dit allemaal zo bekijkt, dan noem ik met name 
deze dossiers, hoe beoordeelt u dat nu? Bent u het dan met mij eens dat het voor een belangrijk 
deel ook een papieren resultaat is, wat daar geboekt is? Dan mijn tweede vraag. Die gaat over de 
luchthaven. U liet zelf het Hoofdlijnenakkoord al zien. Ik dacht: dat hoef ik dan niet te citeren. 
U had echter net een andere passage dan ik in gedachten had. Er staat namelijk ook: 'het 
college vervult de trekkersrol bij de luchthaven en inzet is nu om door te pakken.' Even later 
staat er: 'nog deze collegeperiode willen wij een uitbreiding van de luchthaven realiseren.' Als 
je daar nu naar kijkt dan hebben wij een aantal discussies gevoerd over de luchthaven. Wij 
kennen allemaal de marktsituatie. Dat die tegenzit en dat wij die niet helemaal onder controle 
hebben. Ik herinner mij ook de discussie over deelname aan OA^Al-A. Waar het toch vooral 
Provinciale Staten waren die bij het college herhaaldelijk moesten aandringen op het feit dat wij 
als provincie daar aan tafel moesten zitten. Ik herinner mij ook de conferentie Duurzame 
Innovatieve Luchthaven, die op initiatief van mijn eigen partij heeft plaatsgevonden met steun 
van de andere fracties in de Staten. Ik herinner mij ook de discussie over de 
luchtverkeersleiding, die al heel lang speelt. Tenslotte. U noemde net zelf al even de ontsluiting 
van de luchthaven. Dat we daar de middelen van de Zuiderzeelijn voor zouden aanwenden. Dat 
leidt tot mijn tweede vraag aan het college. Als u dit nu zo allemaal beziet, vindt u dan dat u 
die trekkersrol, die in het Hoofdlijnenakkoord staat beschreven, heeft waargemaakt?" 

De voorzitter: "Zijn er bij de andere interrumpanten nog mensen die over ditzelfde onderwerp 
wat wilde zeggen? Dan is het misschien handig dat we dat eerst doen voordat de gedeputeerde 
gaat antwoorden. Ik zoek wat efficiency. Maar dat is niet het geval. Ik zie iedereen nee 
schudden. Ja, er is toch nog een interrumpant die dat wil. Misschien dat u er nog iets aan toe 
kan voegen. Dan kan het in één en dezelfde beantwoording meegenomen worden." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, dank u wel. Over de luchthaven. Wat de gedeputeerde slecht 
nieuws noemt, noemt GroenLinks goed nieuws. Namelijk dat er zo weinig gebeurt. Wij vragen 
ons af waar al het geld eigenlijk naartoe gegaan is. Waarom dat moest?" 

Gedeputeerde Van Diessen: "Ja, ik kan misschien beginnen met de heer Van Schoot. Dat moest 
omdat de Staten dat wilden. Dat is heel simpel. We hebben overigens niet zoveel geld 
uitgegeven als wij aanvankelijk dachten. Er zijn ook een aantal uitgaven niet gedaan. Laat ik 
verdergaan met het vliegveld. Ik ben het met u eens, dat heb ikzelf net ook gezegd, dat v/ij niet 
hebben bereikt wat wij wilden bereiken. Maar dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Het 
betekent niet dat er niets gedaan wordt. In de gesprekken die ik met u heb gehad, meestal in de 
commissie, heb ik u laten weten dat ik het helemaal met u eens ben dat wij ons moeten richten 
op een zelfstandige ontwikkeling die niet alleen maar te maken heeft met, op den duur, een 
tekort aan capaciteit van Schiphol. Wij zitten alleen met het probleem, dat is nog eufemistisch 
uitgedrukt, dat wij geen eigenaar zijn van dit vliegveld. Wij kunnen wel een voortrekkersrol 
spelen maar we kunnen niet bepalen wat de eigenaar doet. We kunnen alleen maar de eigenaar 
vragen, aardig vragen, met veel respect vragen, om wat te Investeren in dit vliegveld. Ik zal u 

^_ : . vertellen dat, als ik zo terugkijk op het afgelopen jaar, bij de ti jd die ik besteed aan de 
L-r L verschillende projecten, het vliegveld er zeker uitspringt. Wij zijn voortdurend in overleg. Zowel 

met het ministerie als met het vliegveld, als met Schiphol, als met gebruikers. Ik kan niet eens 
|, i j zeggen dat u geen gelijk hebt. U kunt zeggen dat het resultaat daarvan pover is. Dat vind Ikzelf 

ZZ....' ook. Het is ook een moeilijke positie waarin de provincie verkeert. Als u zegt dat u hebt moeten 
"l aandringen op 0/MI_A, kan ik dat niet terughalen want ik was daar niet bij. Ik weet wel dat u ook 

" Z nu aandringt op een vliegveld. Dat aandringen is eigenlijk niet nodig. Wij zijn er druk mee bezig. 
• " ' Wij zijn er voortdurend mee bezig. Nogmaals, zonder het gewenste resultaat. Ik denk toch dat 
{•--:' wij op korte termijn, eind van dit jaar of zo, met positieve berichten naar u toe kunnen komen. 

Ik zie beweging bij alle partijen." 
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De heer Pels: "Maar zegt u daarmee: wij hebben er wel hard aan getrokken maar het was een 
halfdood paard. Wat zegt u nu eigenlijk?" 

Gedeputeerde Van Diessen: "Het was net niet dood, maar het was er wel slecht aan toe." 

De heer Pels: "Dus het resultaat had niet beter kunnen zijn als het college er harder aan 
getrokken had? Dat is eigenlijk wat u zegt." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Nee." 

De heer Van Schoot: "Voorzitter, ondertussen is het college van BenW in Lelystad aan het 
schuiven wat betreft haar positie ten opzichte van het vliegveld. Ze hebben er niet zoveel 
vertrouwen in. Diverse grote partijen geven ook aan dat het zeker tot 2020 duurt voor er wat 
gaat gebeuren. Op korte termijn gebeurt er dus niet zoveel." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Het is geloof ik niet gebruikelijk om hier weddenschappen af te 
sluiten, voorzitter." 

De voorzitter: "De kans van incasseren ligt misschien wat Ingewikkeld." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Je weet maar nooit. Een weddenschap is een weddenschap. 
Mijnheer Pels had nog een vraag over het papieren resultaat van het Openbaar vervoer. Ik ben 
het niet met hem eens." 

De heer Pels: "Ik noemde een aantal dossiers. Waaronder ook A6/A9, IJmeerlijn, Flevospoorlijn. 
Ik zei daarvan dat we op een aantal punten daar voortgang hebben geboekt maar het is niet 
altijd voortgang die je echt kunt zien. Het zijn deels afspraken met het Rijk die nog behoorlijk 
vaag zijn." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Maar mijnheer Pels. U doet toch ook al langer mee in dit land. Als u 
Infrastructuur wilt aanleggen en Infrastructuur wilt realiseren dan bent u jaren bezig. Dan zult u 
moeten beginnen met afspraken te maken over wat u gaat doen. En er ligt een tracébesluit. 
Fantastisch A6/A9. Er ligt een toezegging dat de OV SAAL aangelegd zal worden. U denkt dat 
Flevoland een uitzondering is in Nederland. Wij horen erbij!" 

De heer Pels: "Ik vroeg u of u met mij de conclusie deelt, dat het deels een papieren resultaat is. 
Dat hoor ik u nu eigenlijk wel zeggen." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Nee. U ziet nog geen spoorlijn. U ziet nog geen A6/A9. Maar dat had 
u toch niet echt verwacht?" 

De heer Bosma: "In de categorie niet genoemd, wel te vragen, wil ik u nu nog iets vragen als 
portefeuillehouder financiën. Iets over de bestuurstromen gerelateerd aan de begroting." 

De heer Tadema: "Voorzitter, ik wil Interrumperen op het vorige." 

^ g ^ De voorzitter: "U krijgt zo van mij het woord. Dan mag u er nog even op doorgaan. De heer 
L-^j Bosma." 

^ L J De heer Bosma: "In het Hoofdlijnenakkoord staat ook een ambitie om 1 /3 van de begroting 
„ jaarlijks door te akkeren. Om te kijken: is dit nog verstandig? Dat is eigenlijk niet uitgevoerd. 

~~~' Dat is eigenlijk wel jammer. Een paar andere ambities, in diezelfde context, is dat 
programmamanagement Europa de kwaliteit en de efficiency zouden bevorderen. Dat zien wij 
aan het einde van deze periode komen. Kunt u aangeven hoe u terugkijkt op die ambities, wat 

r-̂ —J) de realisatie ervan is en wat misschien een doorkijk is naar de volgende periode? 

y / 
Gedeputeerde Van Diessen: "U zult gelijk hebben dat het erin staat. Ik heb het niet gezien maar 
wij hebben wel degelijk voortdurend de efficiency in onze organisatie tegen het licht gehouden. 
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Er zijn ook efficiency maatregelen getroffen. Misschien is niet 1/3 van de hele begroting jaarlijks 
doorgelicht maar er is wel degelijk aandacht geweest voor het doel dat je met die doorlichting 
wilt bereiken. Als het gaat over het programma management Europa, hebben wij daar, volgens 
mij, hele goede resultaten geboekt. Wij hebben voorkomen dat v/ij een gele kaart kregen. Wij 
leren gelukkig elk jaar. Wij worden elk jaar beter. Over het risico management heb ik gezegd 
dat er nu echt de pas in is gezet. Dat geeft overal in de organisatie reuring. Iedereen begint door 
te krijgen dat, dat meespeelt. Het heeft zijn t i jd nodig. Wellicht vindt u dat wij er te laat aan 
begonnen zijn. Maar wees blij dat wij eraan begonnen zijn." 

De heer Tadema: "U bent een tussenpaus, zal ik maar zeggen." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Dank u wel. Dan weet ik waar ik aan toe ben." 

De heer Tadema: "Zo bent u geïntroduceerd. U woont niet in Flevoland. Misschien is het u ook 
ontgaan dat het kabinet zegt dat de Flevolijn niet verdubbeld wordt. U geeft aan: v^j zijn bezig 
met OV SAAL, maar zoals nu de plannen liggen gaat het geheel niet door. De inzet die u en uw 
college hebben gedaan voor de auto's, is perfect geweest. Er is uitgesleept wat er uit te slepen 
is. Als ik kijk wat er met het Openbaar vervoer gebeurt, heeft de Flevolander er vooral last van 
dat de kwaliteit en de kwantiteit van het vervoer, vooral van de treinen, beneden alle peil is. 
Het is u, als college, niet gelukt om daar voor de toekomst uitzicht te bieden dat het beter zal 
worden." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Mijnheer Tadema u hebt het mis. Het is helemaal niet zo dat het in 
de toekomst niet beter zal worden. Want de overtuiging bij ProRail en NS is dat het 'kort volgen' 
de oplossing is voor het grote aantal treinen dat zou gaan rijden tussen Lelystad en Schiphol. Ik 
mag daar zelf wantrouwend over zijn maar dat helpt niet. Ik ben namelijk de enige." 

De heer Tadema: "Nou, u bent niet de enige die daar wantrouwend over is." 

Gedeputeerde Van Diessen: "U steunt mij. Maar de Tweede Kamer en de minister en de 
ambtenaren vinden allemaal dat het wel kan. We kunnen er pessimistisch over zijn maar de 
doelstelling is om die kwaliteit te bereiken die overal met het project hoogfrequent spoor, 
bereikt wordt in dit land. Dat geldt ook voor de verbinding met Lelystad. Het is niet zo dat v/ij 
de gebruiker van het Openbaar vervoer in deze provincie in de kou laat staan. We hebben een 
uitstekend streekvervoer, een uitstekende regiotaxi. We zijn heel druk bezig met de Hanzelijn 
en we hebben proeven gedaan voor wat betreft gratis Openbaar vervoer. Ik vind het niet eerlijk 
dat u doet alsof wij alleen maar voor de auto's bezig zouden zijn en dat wij helemaal niet bezig 
zouden zijn voor het Openbaar vervoer. Dat is absoluut de zaken verkeerd voorstellen." 

De heer Tadema: "U geeft zelf al aan dat het tijden duurt voordat de plannen gerealiseerd 
worden. Wat wij zien is de realisatie van uitgevoerde plannen uit het verleden. Wat ik nu merk is 
dat de plannen die nu steeds meer naar voren komen allemaal auto gerelateerd zijn. Op het 
ogenblik wordt heel veel uit het verleden gerealiseerd. Maar als je kijkt naar de inzet van het 
college in de laatste jaren - eigenlijk het laatste jaar - hangt het Openbaar vervoer er een 
beetje bij. U krijgt nu eigenlijk de credits van uw voorganger." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Dan hoop ik dat mijn opvolger mijn credits krijgt. Het is niet zo dat 
wij niet aan het Openbaar vervoer gewerkt zouden hebben. Ik heb er enorm veel t i jd aan 
besteed om de PHS (project hoogfrequent spoor) voor Lelystad op de agenda te krijgen. Dat ziet 
er nu goed uit. Ik heb mijn uiterste best gedaan om het 'verkort volgen' te laten vergezellen van 
het alternatief van een inhaalspoor bij Almere. Als u zegt: je bent niet stevig genoeg om 

"̂  ' resultaten te boeken. U kunt mij verv/ijten dat ik daar niet het succes heb gehaald dat ikzelf 
'' ^ wilde behalen, maar het is niet zo dat wij geen aandacht hebben besteed aan het Openbaar 
' = ^ vervoer. Het feit dat ik hier niet woon: ik breng, over de week gezien, in uren meer ti jd hier 

J—3 door dan op een andere plek in dit land." 

(ZZJ) De voorzitter: "Ik stel voor dat we dit deel van het debat afsluiten." 
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De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn heeft 
gevolgen gehad voor de ontsluiting van noordelijk Flevoland. Wij hadden in het 
Hoofdlijnenakkoord staan dat wij de ontsluiting van noordelijk Flevoland via de rails zouden gaan 
realiseren. Dat lag natuurlijk bulten onze macht. Er zijn ook geen suggesties gedaan, noch 
stappen ondernomen om op andere wijzen- via andere modaliteiten - te kijken of wij die 
noordelijke ontsluiting zouden kunnen realiseren. Dat valt ons enorm tegen. Wanneer u het heeft 
over de Ramspolbrug moet ik u helaas teleurstellen. Het is namelijk een sigaar uit eigen doos. 
Hij was door minister Pais al toegezegd en via de schamele € 50.000.000 die v/ij gekregen 
hebben vanwege het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn mochten v/ij hem nog een keer 
aanleggen, maar hij werd niet twee keer zo breed en twee keer zo hoog. Het bleef dezelfde 
brug. Als wij het hebben over het optimaliseren van de aansluiting van de OV verbinding bus-
trein van noordelijk en oostelijk Flevoland, doet het ons toch pijn dat de verbinding Emmeloord-
Lelystad weliswaar via een Q-lijn is te berijden maar dat hij nog steeds een behoorlijke omweg 
maakt, wat zeker in de spits de nodige ti jd kost voor mensen om uiteindelijk op station Lelystad 
te komen. Voorstellen uit onze Staten zijn nooit overgenomen. Daar hebt u het uiteraard niet 
over. Dat past niet in uw verhaal. Dank u wel. " 

Gedeputeerde Van Diessen: "Voorzitter, wij hebben inderdaad niet gekeken naar alternatieve 
verbindingen dan de HOV lijn richting Noordoostpolder. Wij hebben er nog wel eens contact over 
gehad met Friesland en Groningen. Daar was men niet enthousiast. Het zat er dus niet in. Wel 
hebben wi j , dat heb ik u net aangegeven, de verbinding tussen Emmeloord en Lelystad verbeterd 
in de spitsuren. U vraagt mij, erg detaillistisch, waarom de bus in Lelystad een rondje extra 
maakt. Daar kan ik u geen antwoord op geven. Als het gaat over de Ramspolbrug, kan ik u 
zeggen: 1 Yi jaar geleden leek het erop dat die helemaal niet door zou gaan omdat er plotseling 
een tekort was dat het Rijk niet wilde betalen. Wij hebben in ieder geval toch bereikt dat het 
Rijk dat tekort heeft betaald. " 

De heer Van Wieren: "Dank u wel, voorzitter. Ik was even verbaasd dat mijn collega, ter rechter 
zijde, het ook zijn Hoofdlijnenakkoord noemde. Ik had de afgelopen 4 jaar niet begrepen dat het 
ook zijn Hoofdlijnenakkoord was. Wat het Hoofdlijnenakkoord betreft bent u zelfs nog in detail 
ingegaan op hetgeen er allemaal bereikt is. Wat heel erg sterk naar voren komt is de 
infrastructuur. U hebt er veel aandacht aan besteed. Dat is echt een kwestie van lange adem. 
Het betekent dat wij er constant onze inzet voor moeten plegen. Zowel u als college als wij als 
Staten. Om allerlei zaken gerealiseerd te krijgen. Want waar verbindingen zijn vinden ook 
ontwikkelingen plaats. En v/ij willen met deze provincie verder vooruit. Er moeten 
ontwikkelingen plaatsvinden. Die verbindingen zijn dus ongelooflijk belangrijk en zij zullen ons 
de komende ti jd ook nog behoorlijk bezig houden. Voorzitter ik v/il het niet lang maken. Ik wil 
nog wel iets zeggen met betrekking tot de financiën. Dat had u waarschijnlijk ook niet anders 
verwacht. Ik ben het met u eens dat er een goed en degelijk financieel beleid is gevoerd. Maar ik 
ben het voltrekt oneens met de voorbeelden die u daar heeft laten zien, waar het, het feit 
betreft dat er meer geld op de bank staat. Want daar zijn wij als provincie niet voor. Als 
provincie horen v/ij de gelden die v/ij krijgen te besteden aan de Inwoners en het bedrijfsleven 
e.d. in dit gebied. Dat we meer geld op de bank hebben is absoluut geen teken van degelijk 
financieel beleid. Degelijk financieel beleid is dat je, je begroting goed op orde hebt e.d. Maar 
dat v/ij aan het eind van het jaar meer geld op de bank hebben staan, is geen juist voorbeeld van 
goed en degelijk financieel beleid." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Nou was ik zo blij met het begin van uw betoog. Dat leek zo mooi op 
het eind. En nu zegt u dit nog net. Als je een provincie hebt die een minimale positie heeft als 
het gaat om zijn reserves. Wij hebben namelijk een algemene reserve die te laag is. Als je een 
provincie hebt die voor al zijn bestemmingsreserves een bestemming heeft en als je een 
provincie bent die bewust spaart voor strategische projecten - daar heeft u zelf heel bewust toe 
besloten - dan vind ik dat het staatje er goed uitziet. Dus ik kan het niet met u eens zijn. Wij 
sparen niet voor het sparen." 

De heer Van Wieren: "Nee het moet voor een doel zijn. We hebben daar Inderdaad 
bestemmingen voor. Natuurlijk moet je buffers hebben. Dat weet ik als geen ander. Maar 
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wanneer wij geld op de plank hebben liggen voor bepaalde bestemmingen, moeten wij het daar 
ook aan uitgeven. Daar zullen wij de komende ti jd hard ons best voor moeten doen." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Het zal wel lukken, denk ik. Meestal is het uitgeven van geld 
gemakkelijker dan het krijgen van geld." 

De voorzitter: "Hartelijk dank voor uw Inbreng. Ik stel voor dat wij de stap doen naar het betoog 
van gedeputeerde Mare Witteman. Dat is tegelijkertijd zijn maidenspeech. Het is de eerste keer 
dat hij u, als Staten, in een dergelijke setting toespreekt. Ga uw gang." 

Gedeputeerde Witteman: "Dank u wel, voorzitter, leden van Provinciale Staten. Het is in ieder 
geval een bijzondere gelegenheid voor mij. Het is de eerste keer dat ik u vanaf deze plaats mag 
toespreken. Het is inderdaad mijn maidenspeech. Daarnaast Is het ook heel bijzonder om in die 
maidenspeech de gelegenheid te krijgen om hier verantwoording af te leggen voor datgene wat 
de afgelopen vier jaar binnen mijn portefeuille aan mij toebedeeld is. Die combinatie: een 
verantwoordingsdebat en een maidenspeech, is, wat mij betreft, heel bijzonder. Maar aangezien 
ik 9 september van het afgelopen jaar de politieke verantwoordelijkheid van mijn voorganger 
heb overgenomen en daarbij geen enkel voorbehoud heb gemaakt met betrekking tot de 
portefeuille, is het wat mij betreft geen onmogelijke combinatie. Bovendien kan ik u verzekeren 
dat de resultaten in mijn portefeuille dusdanig zijn dat ik er geen enkele moeite mee heb om 
hier verantwoording over af te leggen. Overigens wil ik wel het initiatief prijzen om op deze plek 
te komen tot deze vorm van openbare verantwoording. Het is wat mij betreft een goed 
Instrument om het politieke debat in deze zaal levendiger te maken en misschien ook wel wat 
spannender. Voor dat laatste is, volgens mijn waarneming in de ti jd dat ik hier zit, ook wel wat 
ruimte. Niet alleen omdat het de politiek aantrekkelijk maakt maar ook omdat het wat mij 
betreft een uitstekende manier is om het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie scherp 
te houden. Dat we de doelen die vnj voor ogen hebben ook steeds, met elkaar, willen bereiken. 
Ik sprak zojuist over het feit dat dit mijn maidenspeech is. Ik heb daarom van tevoren even goed 
gekeken wat nu precies mijn spreektijd is. Dat komt omdat ik vanuit het verleden gewend ben 
dat de maidenspeech, in de gemeente waar ik vandaan kom, drie belangrijke regels had. Daar 
stond in ieder geval geen spreektijd voor. De spreektijd was onbeperkt bij de maidenspeech. De 
tweede regel was dat er geen Interrupties gepleegd mochten worden. De derde regel was dat er 
verplicht applaus was na afloop van de maidenspeech. Ik zal u niet zeggen wat daar het gevolg 
van was maar het leverde wel hele leuke debatten op in de vergadering en wellicht dat, dat 
misschien nog een idee is voor de toekomst. Aangezien ik wel gebonden ben aan een spreektijd 
zal ik u niet vermoeien met mijn visie op het provinciaal bestuur in Nederland en de positie van 
Flevoland daarin. Ik zal toch naar overgaan naar de drie belangrijkste onderdelen van mijn 
agenda: jeugdzorg, sport en de sociale agenda. Eerst de jeugdzorg. Een belangrijk onderdeel van 
het thema jongeren. In de afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het Invoeren van de wet 
op de jeugdzorg die in 2005 van kracht werd. Het doel was om ervoor te zorgen dat alle jongeren 
die jeugdzorg nodig hebben, dat ook krijgen. Dat bleek in eerste Instantie een moeilijk te 
behalen doel. Net als in de rest van Nederland, bestonden ook in Flevoland wachtlijsten voor 
jeugdzorg. Zo wachtten er op 1 april 2008 nog meer dan 300 kinderen in deze provincie op 
jeugdzorg. Ze kregen daarbij wel alternatieve zorg maar toch was het aantal van 300, te veel. 
Op 1 januari 2010 waren de wachtlijsten verdwenen. Een groter budget, voor een deel van het 
Rijk, zeker ook vanwege de autonome provinciale bijdrage die u in de afgelopen jaren 
beschikbaar heeft gesteld. In 2009 meer dan € 3.600.000. In 2010 € 4.800.000. Maar het was niet 
alleen een kwestie van extra geld in deze provincie. Extra aandacht is er ook geweest om de 
Flevolandse jeugdzorg sneller en beter te laten werken. Er wordt efficiënter gewerkt, er wordt 
beter onderling afgestemd. Met het extra geld is vervolgens buitengewoon veel goed gedaan voor 
de meest kwetsbare kinderen en gezinnen in de Flevolandse samenleving. En met resultaat, kan 
ik u zeggen. In 2010 zijn ook geen nieuwe wachtlijsten meer ontstaan. Een mooie prestatie. 
Zeker als je bedenkt dat het gebruik van jeugdzorg in de afgelopen jaren overal in Nederland 
sterk is toegenomen. Veel harder en veel meer is toegenomen dan de groei van het bijbehorende 
budget. Als u dan kijkt naar deze provincie ziet u dat wij in 2007 zo'n 2500 gebruikers van 
jeugdzorg hebben geregistreerd. In 2008 al bijna drieduizend. In 2009 was dat aantal 
doorgestegen tot 3400. Dat is een jaarlijkse groei van rond de 17 % ten opzichte van het jaar 
daarvoor. De primeur die ik u vandaag kan vertellen is dat wij nu de cijfers van 2010 hebben en 
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dat die voor het eerst een daling laten zien van 100 jongeren minder die gebruik hebben 
gemaakt van de jeugdzorg ten opzichte van 2009. Daarmee is het ons in ieder geval gelukt om 
een trendbreuk te bereiken waar velen van u heel lang naar uit hebben gekeken. Laat het dus 
helder zijn. Wat mij betreft leveren v/ij prima werk af als het gaat om de jeugdzorg. Ik zeg er 
altijd maar bij: dat is maar goed ook want we hebben ook wel een probleem. Ook in vergelijking 
met andere provincies. Iedereen is het er over eens dat we de jeugdzorg effectief en betaalbaar 
moeten houden. Daarvoor moeten wij de problemen vroegtijdig, in de gezinnen oppakken. De 
sleutel hiervoor ligt in een goede samenwerking tussen de partners in de zorgketen, vooral met 
de gemeenten in onze provincie, het onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze samenwerking is in de 
afgelopen vier jaar in onze provincie, sterk verbeterd. Het gemeenschappelijk actieprogramma 
aansluiting Flevoland, GAAF, speelde daarbij een belangrijke rol. Je ziet dat de provinciale en 
lokale partners steeds meer samen de verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de jeugd in 
deze provincie. Het feit dat er ook onder u leden zijn die in dat opzicht spreken over een uniek 
Flevolands model, is misschien wel het grootste compliment aan het gevoerde beleid. Juist nu de 
positieve resultaten van de vorige grote structuurverandering zichtbaar beginnen te worden, zou 
je eigenlijk wensen dat die sector ook de rust krijgt om die doorontwikkeling verder af te 
maken. Niets is minder waar. Helaas. Het kabinet gaat nu de verantwoordelijkheid voor de 
jeugdzorg weghalen bij de provincie en onderbrengen bij de gemeenten. Zij heeft daarvoor in de 
Kamer zo'n breed draagvlak weten te verwerven, dat je eigenlijk geen andere optie meer hebt 
dan loyaal meewerken aan de zoveelste structuurwijziging in de jeugdzorg. Er zijn nog veel 
vragen op dit moment. Zoals: wat gaat er gebeuren met de civiel- en strafrechtelijke jeugdzorg? 
Wat zal er op regionaal niveau georganiseerd moeten worden en hoe worden jeugd- en 
opvoedhulporganisaties in de toekomst aangestuurd? Wat voor mij belangrijk is, is dat wij het 
huidige hoge kwaliteitsniveau voor Flevoland overeind weten te houden. Je zou eigenlijk zeggen: 
juist nu moeten we ervoor zorgen dat we zorgvuldig zijn en voorzichtig zijn met de jeugdzorg. 
Daarom kan ik me niet voorstellen dat u, als Provinciale Staten, de Inspanningen op het gebied 
van jeugdzorg in de komende jaren weg v/ilt laten vallen. Omdat al die vragen in de volgende 
periode beantwoord moeten worden en omdat, naar ik aanneem, u de kwaliteit van de jeugdzorg 
ondertussen niet wilt laten verslappen, is het belangrijk om in de komende vier jaar meer dan 
ooit aandacht te geven aan dit onderwerp. Dan blijft het nog maar de vraag of op termijn echt 
alle taken op het gebied van de jeugdzorg bij de provincie verdwijnen. Je zou eigenlijk kunnen 
zeggen: juist in Flevoland hebben wij in de afgelopen jaren een uitstekende samenwerking met 
de gemeenten opgebouwd. Wat ik in de praktijk merk is dat bij de betrokken wethouders de 
wens aanwezig is om die samenwerking in de toekomst voort te zetten. Ik sluit dus niet uit dat 
de nieuwe opzet ook weer een regisserende taak voor deze provincie tot gevolg zou kunnen 
hebben. Ik heb mij als voorzitter van de IPO commissie sociaal beleid daar de afgelopen periode 
sterk voor gemaakt. Je zou kunnen zeggen: Almere is Urk niet of Flevoland is Zuid-Holland niet 
als het gaat om de jeugdzorg. Daarom is maatwerk op dat punt belangrijk. De samenwerking die 
in de afgelopen jaren in deze provincie tot stand gekomen is, moet wat dat betreft dus eigenlijk 
ook een heel goed vervolg krijgen. Om uw Staten bij dat proces goed betrokken te houden, 
hebben wij u de afgelopen weken een voorstel gedaan om de kaders van dat hele transitieproces 
vast te stellen. Dan kom ik bij sport. Samenwerking is een woord dat ook heel goed past bij dat 
onderwerp. De totstandkoming van de Flevolandse nota sportbeleid is daarvan eigenlijk wel een 
heel goed voorbeeld. Vanaf het begin van het proces zijn wij het gesprek aangegaan met 
sporters, met sportorganisaties, met het bedrijfsleven, het onderwijsveld en natuurlijk ook de 
Flevolandse gemeenten. Hierdoor kan het nieuwe provinciaal sportbeleid ook rekenen op breed 
draagvlak in deze provincie. Het waarmaken van de doelstelling die u in het akkoord hebt 
gesteld: de sportiefste provincie worden, begint Immers met een gezamenlijke visie op 
sportbeleid en de keuzes die daarin gemaakt worden. Dat is de afgelopen periode gebeurd. Die 
sportnota is een mooi voorbeeld van het vertalen van Ideeën en wensen die in een maatschappij 
leven, naar provinciaal beleid. Wij hebben, wat mij betreft echte v̂ ^nst geboekt bij het verdelen 
van de aandachtsgebieden binnen het sportdomein. Waar gemeenten zich nu vooral richten op 
de breedtesport, richt de provincie zich bijvoorbeeld op topsport en talentontwikkeling. De 
sportnota is nu een jaar in uitvoering en u hebt onlangs de eerste voortgangsrapportage van het 
college ontvangen waarin ook de concrete resultaten vermeld staan die wij op dat gebied met 
elkaar hebben gehaald. In die voortgangsrapportage heeft u kunnen lezen over allerlei 
initiatieven en projecten die in het afgelopen jaar tot stand gekomen zijn. Het voert wat mij 
betreft te ver om daar nu een heel overzicht van te geven maar een voorbeeld wil ik daarbij wel 
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noemen. De regiocoach. Het talentprogramma zeilen in Lelystad is echt een voorbeeld van een 
vitale coalitie die het afgelopen jaar is ontstaan in deze provincie. Zeilverenigingen, gemeente, 
watersportbond en provincie werken daar samen om jeugd klaar te stomen voor de Olympische 
Spelen in 2028. Maar het werkt niet alleen voor de zeilsport. Het werkt ook voor andere 
kernsporten die wij hebben zoals: judo, volleybal en badminton. We zien dat het beleid daar 
zorgdraagt voor enorme stimulansen op het gebied van sport in deze provincie. Naast het 
invullen van de sportnota is er meer werk verricht. Van de sport gerelateerde jongerensubsidies 
zijn projecten uitgevoerd voor jongeren in het basis- en voortgezet ondenvijs. In de 
Noordoostpolder is voor de basisscholen Kies voor hart en sport Noordoostpolder, uitgevoerd. En 
jaarlijks maken er in deze provincie zo'n 700 kinderen Intensief kennis met allerlei verschillende 
sporten. Daarnaast stonden natuurlijk ook de afgelopen maand ongeveer 6000 Flevolandse 
kinderen op het ijs van onze mooie Drontense ijsvoorzieningen. Als je dat zag, ben je ervan 
overtuigd dat de toekomstige kampioenen van deze provincie er absoluut bij waren. In de 
toekomst kunnen wij binnen het provinciehuis nog winst boeken met meer inhoudelijke 
dwarsverbanden tussen de verschillende beleidsterreinen. Sport en economie vind ik daarvan 
altijd een goed voorbeeld. Een goede sportinfrastructuur zorgt voor een aantrekkelijk woon- en 
werkklimaat en draagt zodoende bij aan de economische ontwikkeling van Flevoland. Bovendien 
kunnen bedrijven zich profileren door te investeren in sport. Als v^j deze koppeling maken in 
onze beleidsvorming worden de effecten van onze Inspanningen groter en veel beter zichtbaar. 
Ook op andere vlakken zijn de effecten te zien van deze succesvolle samenwerking. De sociale 
agenda, mijn derde onderwerp, is daarvan misschien wel het meest besproken voorbeeld. De 
Inhoud van de sociale agenda is tot stand gekomen in het sociaal debat. In dat debat, waaraan 
allerlei partijen uit deze provincie hebben deelgenomen, heeft u uiteindelijk het centrale thema 
benoemd. Een van de programmalijnen is participatie van kwetsbare mensen. De eerste stappen 
zijn, binnen dat programma en binnen die li jn, gezet. Er zijn projecten gestart die verbindingen 
leggen tussen onderwijs, zorg en arbeid. En de life coach is een mooi voorbeeld van een 
geïntegreerde aanpak. Een gesprek dat ik onlangs voerde met een negentienjarige jongen uit 
deze provincie maakte voor mij nog eens heel duidelijk wat nu precies het doel van die life 
coach is. Die jongen, die als dertienjarige aan de drugs raakte, vervolgens ging dealen, 
vervolgens van school werd getrapt en daarna door zijn ouders uit huis werd gezet, kwam daarna 
met de politie van deze provincie in aanraking. Hij is nu 19. Hij is een half jaar geleden zijn life 
coach tegengekomen. Met behulp van die life coach is hij bezig zijn leven weer op het goede 
spoor te krijgen. Hij is begonnen met zijn schulden af te betalen. Om eerlijk te zijn helpt zijn 
vriendin ook een beetje mee om hem weer op het goede spoor te krijgen. Dankzij die life coach 
zit zijn leven weer op de rails, is hij zijn schulden weer aan het afbetalen. Als de term: 
Investeren in mensen, ergens van toepassing is, dan is dat wel bij die life coach die, die volledig 
ontspoorde jongeren in deze maatschappij weer op het goede spoor weet te brengen en daarmee 
de maatschappij behoedt voor hele hoge vervolgkosten. Wij staan aan het begin van de tweede 
periode van de uitvoering van de sociale agenda. Er is nu ti jd en gelegenheid om na te denken 
over een vervolg. Na de verkiezingen kunnen de partijen met elkaar in gesprek gaan over de 
plaats die, die sociale agenda zal moeten krijgen in die volgende periode. Wat mij betreft kan 
de kaderstelling op dat gebied misschien wel wat scherper. Daarnaast zullen wij in het kader van 
profiel provincie de discussie moeten voeren: waar deze taak het meest doelmatig kan worden 
uitgevoerd. Bij de provincie of misschien wel bij de gemeenten. Zo lang het gevolg van deze 
profieldiscussie maar niet is dat we daarmee als provincie onze sociale verantwoordelijkheid 
over de schutting zetten zonder dat wij daarvoor met de gemeenten sluitende afspraken hebben 
gemaakt. Het gaat Immers over een hele kwetsbare groep Inwoners van onze provincie die vaak 

y^—, afhankelijk is van de overheid. Wat mij betreft zouden afspraken hierover met gemeenten 
^ onderdeel moeten zijn van een veel bredere visie op sociaal beleid binnen de provincie 
\ Z j ) Flevoland. Een mooie taak in de volgende periode. Voorzitter, ik heb de belangrijkste 

^ onderwerpen uit mijn portefeuille de revue laten passeren. Het waren vooral onderwerpen waar 
~~~~̂  in het strategisch akkoord doelen voor waren gesteld. Daarmee zeg ik niet dat op de andere 
'^~^, beleidsterreinen zoals onderwijs, gezondheidszorg of water, geen ontwikkelingen zijn geweest. 
• = ^ Integendeel, zou ik eigenlijk v/illen zeggen. Dankzij de Interventie uit dit huis hebben wij samen 
-[—3 met onze partners de toekomst van de ziekenhuiszorg in een groot deel van de provincie 
,-_.̂ ^ veiliggesteld. Maar ook hadden wij een belangrijke rol bij het redden van de speciaal 

ZZ)) onderwijsinstelling Eduvier, waardoor wij hebben voorkomen dat een heel belangrijke 
onderwijsvoorziening voor een kwetsbare groep van 1200 leerlingen, op de tocht is komen te 
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staan. Wat water betreft. Wij hebben er dankzij de inzet van onze vrienden van Zuiderzeeland 
de polder droog gehouden en er voor gezorgd dat dit ook in de toekomst zo kan blijven. Het zijn 
allemaal buitengewoon relevante onderwerpen die wat mij betreft ook maar weer eens 
aangeven waarom die provincie zo relevant is. Ik ben aan het eind van mijn verantwoording 
gekomen. Ik hoop dat de Staten mijn conclusies in hoofdlijnen kunnen onderschrijven. Ik heb 
mijn werk de afgelopen maanden met heel veel plezier gedaan. Ik heb gemerkt dat de 
onderwerpen waarmee ik mij als gedeputeerde mocht bezighouden mij meer hebben 
aangegrepen dan ik van tevoren eigenlijk had verwacht. Ik ben enthousiast geworden voor de 
bestuurlijke opgaven die ik in deze provincie om mij heen zie. Uiteindelijk ben ik misschien wel 
het meest enthousiast geworden door al die positieve Flevolanders die ik in die ti jd tegen 
gekomen ben en die mij de kans hebben geboden om dit werk te doen. Voorzitter, we gaan een 
nieuwe periode tegemoet. Als ik de kans krijg om daarin mijn werk voort te zetten, v/il ik die in 
ieder geval met beide handen aannemen. Dank voor uw aandacht." 

Applaus. 

De voorzitter: "Dank u wel." 

De heer Stuivenberg: "Voorzitter, dank u wel. Wij complimenteren de gedeputeerde met zijn 
maidenspeech. Hoewel het nog geen half jaar geleden is dat wij zijn voorganger hier 
uitzwaaiden en hij heel veel lof toegezwaaid kreeg over het gevoerde beleid, willen wij hem 
daar toch ook deelgenoot van maken. Voor wat betreft de jeugdzorg hebben wij in een vroeg 
stadium met elkaar afgesproken dat we daar geen politiek item van maken, voor zover de zaken 
geregeld zouden worden zoals wij dat graag zagen. Dat is in de afgelopen periode dan ook zo 
geweest. We hebben alle waardering voor de wijze waarop de jeugdzorg in Flevoland gestalte 
heeft gekregen na 2005. Slechts vijf jaar en het zal weer moeten veranderen. Weliswaar is ook 
onze partij er voorstander van om jeugdzorg in wijken en buurten gestalte te geven maar dan 
wel, zoals uzelf aanhaalde, met maatwerk. Ons verkiezingsprogramma voor de komende periode 
heet: Flevoland, de schaal van de toekomst. Wij denken dat Flevoland van een schaal is dat 
jeugdzorg, met uitzondering wellicht van Almere en Lelystad, zodanig groot is maar ook zodanig 
klein dat daarin de provincie een belangrijke rol moet blijven vervullen. Als we naar de 
jeugdzorg kijken - niet naar de wachtlijsten want die zijn weg - dan valt het ons nog wel op dat 
bij de aansluiting tussen het preventieve jeugdbeleid, de jeugdzorg en de zorgfunctie nog wel 
enige verbetering aan te brengen is. De laatste GAAF conferentie heeft ons geleerd dat een 
warme overdracht en de nazorg nog heel wat te wensen overlaten en dat wij daar als provincie 
nog wat nadrukkelijker op in moeten zetten. Opvallend daarbij is dat de onderlinge 
samenwerking van de zorgaanbieders niet altijd zodanig wordt vormgegeven dat het kind en de 
ouders daarbij centraal staan. Dan wat betreft de sport. Ook daar zijn wij content mee. We 
hebben wel de degens gekruist daar waar het ging over de Olympische Spelen van 2028. Daar 
zagen wij niet direct een voortrekkersrol voor onze provincie in. Dat houden wij zo. Al met al 
een portefeuille die er de afgelopen periode toe heeft gedaan en waar belangrijke stappen zijn 
gezet ten bate van onze provincie. Dank u wel." 

De voorzitter: "Het was meer een statement, als ik u zo hoor, dan een vraag aan de 
gedeputeerde. Ik stel voor dat we gelijk doorgaan met mevrouw Zeilstra." 

Mevrouw Zeilstra: "Voorzitter, dank u wel. Ik wil eigenlijk ook complimenten geven aan de heer 
Witteman maar zeker ook aan zijn voorganger John Bos die ongelooflijk hard heeft gewerkt in de 
afgelopen zeven jaar om de jeugdzorg zo ver te krijgen als deze nu is. Daarbij zeker ook een 
compliment aan de jeugdzorginstellingen en aan alle partners in de GAAF die - dat vind ik het 
unieke in het Flevolandse jeugdzorgbeleid - elkaar gevonden hebben om te komen tot waar we 
nu zijn. Misschien is het niet meetbaar maar ik hoop dat de inspanningen in de preventieve 
jeugdzorg ertoe hebben bijgedragen dat we nu minder kinderen in de jeugdzorg hebben dan 
voorgaande jaren. Dat is ook altijd beleid geweest waar v/ij op Ingezet hebben. U hebt zelf al 
iets gezegd over het nieuwe kabinetsbeleid. Mijn vraag aan u gaat over een artikel dat ik gelezen 
heb over de voorzitter van de MO groep, die zich zorgen maakt over de overgang van de 
jeugdzorg van de provincies naar de gemeenten. Met name over de rol van Bureau jeugdzorg. 
Daar is veel expertise opgebouwd. Ik zou van u willen weten wat uw visie daarop is en hoe u zich 
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daar voor de komende periode op in zou willen zetten, wellicht in relatie met de gemeenten en 
de ontv/ikkeling van de centra voor jeugd en gezin. Dan sport. De heer van Diessen zei hoeveel er 
op het gebied van cultuur en sport voor jongeren is gedaan. Over één ding heb ik nog niets 
gehoord. We hebben met elkaar afgesproken dat wij het voorzieningenniveau voor de hele 
provincie op een hoger plan zouden tillen. We hadden te veel achterstand en zouden de 
achterstand op het voorzieningenniveau inlopen. Kunt u daar nog iets over zeggen? Kunt u 
aangeven wat wij daar gerealiseerd hebben en waar we op dit moment staan? Ik vind het lastig 
om in dit verantwoordingsdebat iets over de sociale agenda te zeggen omdat wij in de 
eerstkomende commissievergadering met elkaar zullen spreken over de tussenrapportage. Ik heb 
het gevoel dat ik dan eigenlijk vooruitloop op het debat dat wij met elkaar als Staten nog 
moeten voeren in de commissie. Daar vn\ ik dus nog geen oordeel over geven." 

De voorzitter: "Dank u wel. Misschien kan ik een poging doen om te ordenen. Zodat we niet in 
verschillende reeksen van de beantwoording zitten. Ik stel voor dat we even een blokje 
jeugdzorg maken. Dus als er nog andere mensen zijn die specifiek over de jeugdzorg iets willen 
zeggen dan nodig ik ze daar nu toe uit. Het zijn waarschijnlijk samenhangende onderwerpen. Dus 
dan kan de gedeputeerde ze integraal beantwoorden." 

De heer Simonse: "Voorzitter, dan heeft de SGP in ieder geval de behoefte om de complimenten 
die uitgedeeld zijn te delen. Wij hebben ze overgebracht aan de heer Bos en willen dat nu ook 
aan de heer Witteman doen." 

De heer Brouwer: "Ik kan mij helemaal aansluiten bij de woorden van de heer Simonse." 

Mevrouw Roda: "Het ging de afgelopen jaren heel erg vaak over het wegwerken van wachtlijsten. 
Een doelstelling die wij natuurlijk ook ten volle ondersteunen. Van onze kant is ook wel steeds 
aangedrongen op een goed oog voor een kwalitatieve benadering van de wachtlijstproblematiek. 
Wij hebben namelijk het idee dat als de kwaliteit van de jeugdzorg goed is, de doorstroming ook 
sneller gaat. Daardoor zouden er ook sneller plaatsen vrijkomen voor nieuwe jongeren. Het viel 
ons wel tegen dat het college er altijd veel moeite mee had om daar goede informatie over te 
geven aan de Staten. Naar de toekomst toe gaf u aan dat het nog een hele uitdaging zal zijn om 
de overdracht naar de gemeenten op een goede manier vorm te geven. Dat denken wij ook en ik 
sluit mij aan bij wat de heer Stuivenberg net zei. Namelijk dat de omvang van Flevoland het 
goed te doen maakt om het op dit niveau te organiseren. Dat moet je dus niet zonder meer 
loslaten. Een ander punt voor de toekomst zou ik toch ook nog willen noemen. Het sluit aan bij 
het aspect van kwaliteit. Het is goed dat we hier nu een hogeschool krijgen en dat wij de 
deskundigheid die zich daar gaat ontwikkelen ten volle zouden moeten gaan inzetten. 
Bijvoorbeeld voor de jeugdzorg in deze provincie. Op dat punt moeten wij echt kijken naar een 
strategische alliantie met het onderwijs." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, ik ben blij dat de gedeputeerde het punt genoemd heeft met 
betrekking tot de stelselwijziging en de organisatie daar omheen. Wij moeten natuurlijk niet 
vergeten dat wij de jeugd centraal moeten stellen in de jeugdzorg. Dat moet het uitgangspunt 
zijn. Daar moeten v/ij oplossingen voor bieden. De jeugd en de mensen in hun omgeving, hebben 
die hulp nodig. Daar moeten wij alles opzetten. Het gaat er dan niet om wie het organiseert 
maar het gaat erom dat de mensen de juiste hulp krijgen. Daar moeten wij ons de komende ti jd 
voor in blijven zetten. Ondanks dat de wachtlijsten weg zijn, betekent het dat een heleboel 
mensen toch nog in een moeilijke situatie zitten. Gelukkig zitten er minder in de zorg. Het is 
niet zo dat je 's morgens wakker wordt en denkt: ik ga bellen want nu moet ik hulp hebben. Er 
gaat een heel lang traject aan vooraf. De nood blijft gewoon hoog en wij moeten met elkaar 
daar de komende jaren goed aan blijven werken. Wij hebben daar ook aanbevelingen voor 
gedaan. Dat wordt ook goed ter hand genomen. Ook met betrekking tot het lectoraat heeft u 
laatst nog een toezegging gedaan. Daarvoor onze dank." 

Mevrouw Van Stenus: "Ook wat de WD betreft complimenten voor wat bereikt is met betrekking 
tot de jeugdzorg. Er is al wat gezegd over het wegwerken van de wachtlijsten. Er is ook al 
gesproken over de voorkant, de preventie. Ik v/il nog aandacht vragen voor de uitstroom 
jeugdzorg. Dat sluit ook een beetje aan bij een onderdeel van de portefeuille waar niet over 
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gesproken is namelijk: wonen. Wij hadden daar voor een motie Ingediend en hadden eigenlijk 
meer resultaat willen horen." 

De voorzitter: "Hebben we daarmee het onderwerp jeugdzorg gehad? De gedeputeerde." 

Gedeputeerde Witteman: "Ja, dat is een redelijke brede vraag over jeugdzorg, voorzitter. Het 
begint, denk ik, met de schaal van alles. Ik zei in mijn tekst niet voor niets Almere is Urk niet en 
Flevoland is Zuid-Holland niet. Als je daar naar kijkt, ik kan die vergelijking heel goed maken, 
dan heb ik ook tegen mijn collega's al eens gezegd: Flevoland, 400.000 inwoners, zes gemeenten, 
één waterschap, één provincie, geen gemeenschappelijke regelingen. Dat is eigenlijk zoals 
Thorbecke het bedoeld moet hebben. Provincie nieuwe stijl. Korte lijnen. Als je een probleem 
hebt bel je zes wethouders, je gaat om de tafel zitten en je kunt afspraken maken. Dat is heel 
wat anders dan wat ik bijvoorbeeld uit Zuid-Holland kende, waar je drie keer in de week met 
verschillende mensen over hetzelfde probleem zat te praten en waar je hele lange stroperige 
processen had om met elkaar tot overeenstemming te kunnen komen. Toen het over de 
jeugdzorg ging, viel het me op dat het met name de wethouders in de grote steden zijn die maar 
bleven roepen: de jeugdzorg zou weg moeten bij de provincie. Ik ben langs gegaan bij de 
wethouder van Amsterdam. Ik heb gezegd: j i j roept dat wel, maar waarom zeg je dat nou op die 
manier? Want Amsterdam heeft de jeugdzorg al zelf. Toen heb ik ter vergelijking Flevoland naast 
Amsterdam gelegd en ben samen met hem tot de conclusie gekomen dat je dat niet met elkaar 
kunt vergelijken. Dat het dus niet zo is dat je voor de jeugdzorg overal op dezelfde manier te 
werk zou moeten gaan. Dat was ik met hem eens. Diezelfde discussie heb ik inmiddels ook gehad 
met vertegenwoordigers van de VNG en iedereen erkent dat de schaal waarop je het organiseert, 
de ene keer een gemeente zou kunnen zijn, bijvoorbeeld in het geval van Amsterdam, en de 
volgende keer een provincie zou kunnen zijn, bijvoorbeeld Flevoland en ergens anders misschien 
groepen van samenwerkende gemeenten. Datzelfde pleidooi hebben v/ij ook bij de 
staatssecretaris gehouden. Vanuit mijn rol binnen het IPO voer ik daar het overleg namens de 
provincies. In het eerste gesprek wat wij hadden, om kennis te maken, heb ik dat schaalverschil 
uitgelegd en hebben wij met elkaar gezegd: laten wij die discussie Ingaan vanuit het belang van 
het kind. Laten wij elke keer opnieuw kijken wat dat belang is en daar de beste oplossing voor 
proberen te zoeken. Die schaal, waar de heer Stuivenberg over begon, is wat mij betreft wel 
bepalend voor de oplossing die je met elkaar gaat zoeken. Omdat het kabinetsvoornemen wel 
heel erg uitgaat van het in één keer alles overdragen naar de gemeenten, misschien 
samenwerkende gemeenten dat zeggen zij erbij, daar zit nu precies het bezwaar tegen dat 
onderdeel van het voornemen van het kabinet. Er zitten overigens ook hele goede dingen in. De 
bundeling van alle geldstromen die nu nog op drie verschillende manieren met verschillende 
spelregels naar het werkveld toegaan en die straks in één keer allemaal op dezelfde plek komen 
te liggen, is een buitengewoon goed onderdeel. Als wij als provincies die geldstromen ook 
allemaal zouden krijgen, zouden wij ook Instaat zijn om veel beter en efficiënter hetzelfde werk 
te doen. Een aantal sprekers hebben het ook gehad over de preventie. Daarvoor geldt hetzelfde. 
Preventie is nu een taak van de gemeente. Een gemeente die, die taak niet goed uitvoert en er 
dus voor zorgt dat de jongere doorstroomt naar de zwaardere jeugdzorg, merkt daar het 
financiële nadeel niet van want die rekening komt bij de provincie te liggen. Het onderbrengen 
bij de gemeenten betekent dat je zowel de preventie als de zwaardere zorg in één hand krijgt. 
Dat betekent dus ook dat je wel twee keer nadenkt voordat je gaat bezuinigen op de preventie 
want dan weet je dat er uiteindelijk een rekening komt te liggen. Wat mij in Flevoland is 
opgevallen, ik had daar natuurlijk van tevoren verhalen over gehoord, is dat de samenwerking op 
de schaal waarop wij dat doen heel erg effectief is. Dat is vooral duidelijk geworden 
bijvoorbeeld op de laatste GAAF conferentie in deze zaal. In deze provincie slaag je erin om 
iedereen die betrokken is bij de jeugdzorg in één zaal bij elkaar te krijgen en met elkaar 
afspraken kunt maken over hoe je het beter kunt doen. En aan het eind van de dag zie je de 
mensen er enthousiast mee weggaan. Dat is iets wat heel waardevol is en dat je met elkaar in 
stand moet houden. Wat wij proberen, ook via onze rol binnen het IPO, is om die voordelen van 
het huidige systeem te behouden voor de toekomst. Wij zien dat er zes wethouders zijn die 
daaraan mee willen doen. Tegelijkertijd moeten wij de voordelen die de nieuwe regeling van het 
kabinet heeft wel gebruiken om ons systeem nog verder te verbeteren. Ik weet niet of we dat 
ook voor elkaar gaan krijgen. Dat is voor een deel ook afhankelijk van de uiteindelijke 
besluitvorming van het kabinet. Ik merk wel, en dat vind ik jammer, dat de tijdsdruk erg hoog is 
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en dat de financiële doelstellingen soms voorop lijken te staan. Daarom zullen wij de 
staatssecretaris houden aan de afspraak: het belang van de jeugd staat voorop. Daar moet het 
uiteindelijk om gaan. Ik snap dat er ook een financieel probleem is maar dat is, wat mij betreft, 
in die gesprekken daaraan ondergeschikt. Voorzitter ik heb iets gezegd over de relatie tussen 
preventie en de jeugdzorg. Alliantie met andere partijen. Het onderwijs. Daar heb ik ook iets 
over gezegd. We gaan daar in de commissie ook nog verder over praten naar aanleiding van het 
voorstel dat er was met betrekking tot het lectoraat. Als het gaat om de uitstroom in de 
jeugdzorg in combinatie met wonen, heb ik inmiddels een afspraak staan om met de coöperatie 
directeuren in deze provincie om de tafel te gaan zitten om te kijken hoe we daar met elkaar 
een oplossing voor kunnen vinden. Persoonlijk vind ik dat als het gaat om wonen, ook voor deze 
groep, er in eerste instantie een verantwoordelijkheid ligt bij de toegelaten instellingen. Ik merk 
niet echt dat die verantwoordelijkheid wordt opgepakt. Als je keek wie er bij de GAAF 
conferentie aanwezig waren, was er één groep die daar volgens mij had moeten zijn en er niet 
was. Dat waren de woningcoöperaties. Wat mij betreft gaan we die erbij betrekken om te kijken 
of zij in dat positieve gevoel van samenwerking mee kunnen doen en zeggen: wij nemen onze 
verantwoordelijkheid en wij zorgen dat er voor de uitstroom uit de jeugdzorg voldoende 
woningen beschikbaar komen. Voorzitter, tot zover over dit onderwerp." 

De voorzitter: "Dank u wel. Ik stel voor dat we nu een blokje sport maken. Of wilt u nog 
doorgaan op de jeugd? We moeten een beetje op de ti jd letten. Kunnen we een blokje sport 
maken of wilt u nog op jeugd reageren? Mijnheer Simonse wat is uw bedoeling? Kunnen we een 
blokje sport maken? Mijnheer Simonse u mag de sport openen." 

De heer Simonse: "Voorzitter, het is eigenlijk meer een statement van de SGP. Dan koppel ik er 
gelijk een vraag aan vast. Dan ben ik klaar. Als nu de helft van de ti jd die u hier neemt, op gaat 
aan sport, vinden v/ij dat sport wel heel erg overbelicht wordt binnen de commissie 
Samenleving. Dat gevoel hebben v/ij ook wel een beetje. Ik heb van de week het 
Hoofdlijnenakkoord gelezen en ook de reactie van de Staten op het Hoofdlijnenakkoord vier jaar 
geleden. Door de SGP werd ook gevraagd om de ouderen niet te vergeten. De reactie toen was: 
nee, dat hoeft natuurlijk niet in het Hoofdlijnenakkoord die nemen wij mee. Wij vinden wel dat 
er heel weinig aandacht aan gegeven is en ook dat die gelden misschien wel opgegaan zijn aan 
de sport." 

De heer Brouwer: "Voorzitter, portefeuillehouder de heer Witteman is ontzettend trots op de 
resultaten. Dat zijn wij ook. Over alle onderwerpen die u genoemd hebt. U hebt natuurlijk ook 
de beschikking over een machtig mooie commissie, die actief heeft meegedaan. Met name als 
het gaat om de sportnota. Want u noemt de deelnemers, de bedrijven, de sporters, maar u 
vergeet de leden van de commissie Samenleving die met de bekende pressure cooking sessies 
actief hebben meegedaan. Het resultaat is Inderdaad een goede sportnota die er mag zijn. U 
noemt ook de Olympische Spelen. Eigenlijk is dat jammer. Volgens mij moet u de focus zetten op 
de Olympische ambities, wat uw voorganger ook sterk gedaan heeft. Het gaat om het Olympisch 
plan, de Olympische ambities en daarin zien wij ontzettend veel kansen voor de voorzieningen. 
Ik denk dat, dat het belangrijkste is. In ieder geval voor ons als Christenunie. Aanvankelijk 
vonden wij dat de focus te veel op de Olympische Spelen gericht is geweest. Dat vonden wij 
jammer. Dat is, wat ons betreft, slechts een nevendoel. Het dieptepunt, het is al vaker gezegd, 
vonden wij de Olympische reis naar China. Uw voorganger gaf in een interview met Twee 
Vandaag als antwoord op de vraag wat de meerwaarde van deze reis was: 'wij hebben de bobo's 
van de judobond ontmoet.' Toen zakte mijn broek naar beneden. Als dat echt het doel is, is dat 

^ beneden alle peil. Voor het overige alle waardering voor de manier waarop de sportnota tot 
QO) stand is gekomen. Even aanhakend op de woorden van de heer Simonse over de ouderen. 

Misschien is dat wel een vergeten doelgroep geweest. Ik hoor graag uw opvatting daarover. In 
het collegeakkoord worden met name de jongeren genoemd. Ouderen worden daarin helemaal 

nz::^ niet genoemd. Misschien zijn v/ij als Staten daarin zelf te blameren, maar ik ben benieuwd wat 
•^^"^ uw reactie daarop is. Dank u wel, voorzitter." 

j l_J) 

Mevrouw Zeilstra: "Even ter Interruptie op de heer Brouwer. Wij hebben zelf als Staten bepaald 
in de sociale agenda waar onze accenten kwamen te liggen. Dan kun je nu niet tegen het college 
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zeggen dat we de ouderen vergeten zijn. Of u zou nu zelf rond dat thema uw focus moeten 
verleggen. Dan hebt u de PvdA en uw kant hoor. Laat ik dat eerlijk zeggen." 

De heer Brouwer: "Dan hebt u mij niet goed gehoord. Volgens mij heb ik behoorlijk aan 
zelfreflectie gedaan. Misschien zijn wij zelf wel te blameren daarin." 

De voorzitter: "Waren dat uw opmerkingen over de sport of wilt u nog meer kwijt?" 

Mevrouw Zeilstra: "Ik heb eigenlijk nog een opmerking over sport. Wat ik het hele positieve 
vindt, zeker met die Olympische gedachte, is dat wij met elkaar heel bewust zijn en ik hoop dat 
wij dat ook blijven, dat sport verbindt, dat sport verbroedert, dat sport goed is voor de 
gezondheid en dat je juist topsport nodig hebt om mensen aan het sporten te krijgen in de 
breedtesport. Dus wat de PvdA betreft hopen wij toch wel dat het beleid dat in de sportnota 
benoemd is - en of dat nou Olympische Spelen of Olympische gedachte is dat vind ik niet erg 
relevant want wij bedoelen hetzelfde - in ieder geval voortgaat op de manier zoals bedoeld als 
een meerwaarde voor de jongeren en wellicht ook ouderen in onze provincie." 

Gedeputeerde Witteman: "Ja, voorzitter ik heb ook in de commissie al een aantal keren gemerkt 
dat er een wat moeizame band is tussen de SGP en de gedeputeerde sport. Aanvankelijk heb ik 
nog een poging gedaan om te kijken of we daar nog iets aan konden doen want wat is mooier als 
je in grote gezamenlijkheid over dit onderwerp kunt praten, maar de reacties die terugkwamen 
hebben mij er toch snel toe gebracht om dat te accepteren als een vaststaand feit waar wij met 
elkaar niets aan veranderen. Dat doet overigens niets af aan de andere samenwerking met uw 
partij, mijnheer Simonse. Teveel sport en te weinig ouderen in het beleid, is eigenlijk wat u 
zegt. Ik heb in de commissie ook eens uitgelegd, ik zal dat nu niet herhalen, hoe belangrijk sport 
kan zijn bij het opgroeien van kinderen. Hoe groot het probleem is dat v/ij in deze provincie 
hebben als het gaat om gezondheid, als het gaat om overgevi^cht. Ook hoe belangrijk de sociale 
rol van sport is. Hoe belangrijk het is dat kinderen in deze samenleving voorbeeldfiguren hebben 
en ook eens een scheidsrechter op het veld zien waarnaar zij moeten luisteren en niet zelf 
kunnen doen wat zij willen. Dat zijn allemaal dingen die meerwaarde geven aan de sport. Sport, 
niet als doel maar wel als middel om te zorgen dat jonge mensen op een goede manier op 
kunnen groeien binnen deze provincie. Dat vindt u ook belangrijk. Ja, wellicht dat wij met 
elkaar van mening verschillen over welk middel je gebruikt maar in het algemeen wordt 
aangenomen dat sport daar een hele goede manier voor is. Te weinig ouderen. Daar hebben ook 
andere mensen wat over gezegd. Het heeft natuurlijk ook een beetje te maken met dat wat er in 
het coalitieakkoord staat. Ondanks het standpunt dat u heeft, mijnheer Simonse, staat er toch 
echt in dat u met zijn allen de ambitie heeft om de sportiefste provincie van Nederland te 
worden. Ik kan als gedeputeerde niet anders dan die ambitie overnemen en zorgen dat er 
plannen worden gemaakt om dat doel uiteindelijk met elkaar te bereiken. Omdat v/ij ons als 
provincie vooral begeven op het gebied van de topsport en topsport onder ouderen niet iets is 
dat heel veel voorkomt, betekent dat dus ook dat je daar ziet dat de ouderen wat afwezig zijn. 
Daarbij komt dat de ouderen vooral via de gemeente, in het kader van de WMO natuurlijk op 
heel veel plekken die ondersteuning vinden. Vervolgens wij ons in de sociale agenda ook vooral 
richten op jonge mensen en ziedaar de reden waarom u zegt: we missen dat wat in het beleid. 
Overigens is het niet zo dat we helemaal niets doen. Ik heb even niet de projecten op een rijtje 
maar ik heb er wel een aantal voorbij zien komen, die in dat opzicht te noemen zijn. Er is een 
reden voor en die reden ligt, wat mij betreft, voor een belangrijk deel ook bij datgene wat u 
met elkaar heeft vastgesteld als opdracht aan dit college. De heer Brouwer zegt: u vergeet de 
commissie Samenleving in uw opsomming als partij die toch bijgedragen heeft aan het succes. 
Hij mag van mij aannemen dat alle succes dat wij als college vanavond ventileren, op het conto 
van deze Staten geschreven kan worden. Het zijn immers de Staten die dit college hebben 
gestuurd en ons tot dat hoogtepunt hebben gebracht. Dat vergeet ik niet. Het is voor mij een 
vanzelfsprekendheid dat alle punten die v/ij met elkaar hebben gerealiseerd het gevolg zijn van 
de sturing die u daar, als Staten, aan gegeven heeft. Nogmaals, neem niet aan dat wij de neiging 
zouden hebben om dat naar ons toe te halen. Het Olympisch plan 2028. Daar ben ik het volstrekt 
eens met wat er gezegd is. Het gaat er niet om, om in 2028 de Olympische spelen hiernaartoe te 

((_)) halen. Het gaat erom, om een beweging in gang te zetten in Nederland die leidt tot een hogere 
mate van sportparticipatie, die leidt tot een hogere mate van samenhang op dat punt en 

/ ^ Z3 
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waarmee we ook allerlei andere doelen kunnen realiseren. Als ik de hoofdbrekers van collega 
Van Diessen hoor over de infrastructuur dan zou dat Olympisch plan daar bijvoorbeeld ook een 
oplossing bij kunnen zijn. Je ziet dat we nu in het kader van het IPO ook op dat onderwerp om 
de tafel zitten. Dat een aantal provincies ook de gedeputeerde Ruimte of de gedeputeerde 
Verkeer en Vervoer op die plek laat meedenken om te kijken hoe je het Olympisch plan op die 
manier kunt inzetten. Dus ik ben het eens met dat wat er gezegd is. En ja, die judobond. Judo is 
wel, sinds kort, ook een kernsport in deze provincie. Dat is dankzij het feit dat de judobond 
bereid is geweest om te zeggen: wij gaan een aantal belangrijke activiteiten in dit gebied doen. 
Om diezelfde reden hebben onlangs, even uit mijn hoofd, 2000 jongeren uit deze provincie een 
judoclinic gehad. Een deel ervan zit nu bij de judoverenigingen. U mag van mij aannemen dat als 
wij in 2028 een judokampioen hebben dat, dat er een is uit die groep. Ik zeg niets over die reis. 
Daar hebt u genoeg over gezegd. Daar heb ik, geloof ik, ook nog wel naar gekeken voordat ik 
hiernaartoe kwam. Het is allemaal terug te vinden op Internet. Maar ik zie wel dat als wij 
speerpunten hebben in het beleid, als wij kernsporten hebben, is er een goede samenwerking 
met bonden nodig. Daarmee voorkomen wij ook dat we gaan concurreren met ander provincies, 
want die bond zal echt moeten kiezen voor Flevoland voordat we aan de gang gaan. Daarbij zijn 
goede relaties wel van belang. Voorzitter, zover. Mevrouw Zeilstra stelde een aantal vragen over 
de ouderen, die ik volgens mij al beantwoord heb. Anders hoor ik het graag. " 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, even inhakend op wat mevrouw Zeilstra al eerder gezegd heeft. 
Het ging over de voorzieningen. In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat geprobeerd wordt 
om dat met een derde terug te brengen. Van 32 % in 2005 naar 21 %. Wij hebben daar recentelijk 
de rapportages over gehad. Daaruit bleek dat we nu op 20 % achterstand zitten. De vraag aan het 
college is: vindt u dat nog acceptabel of moeten wij er nog een tandje bij zetten om het nog 
verder naar beneden te krijgen?" 

De voorzitter: "Mevrouw Weijand vn[öe u ook over dit onderwerp spreken? Nee, mevrouw Zeilstra 
ook niet? Nee. Ga uw gang gedeputeerde." 

Gedeputeerde Witteman: "Ik zou, als ik u was, dat niet acceptabel vinden. Op het moment dat je 
merkt dat je bij de voorzieningen voor je Inwoners een structurele achterstand hebt op wat het 
gemiddelde in het land is, dan vind ik dat je moet vechten tot je op het niveau zit dat wel 
acceptabel is. Of dat precies gelijk moet zijn, is een ander verhaal maar 20 % tekort is nog 
steeds een tekort en dat moet je, je eigen inwoners niet aandoen. Ik zie dat de doelstellingen op 
dit punt in deze periode gerealiseerd zijn. Ik kan u alleen maar oproepen om als u straks de 
doelen voor de nieuwe periode gaat opstellen: zorgt dat er opnieuw de ambitie inzit om dit 
verder terug te brengen. We zijn op dit moment nog met een aantal projecten bezig die 
datzelfde doel in zich hebben. Ook op sportgebied hebben wij het een en ander gedaan als het 
gaat om voorzieningen. Maar ik zou er niet tevreden mee zijn. Ik zou het een uitdaging vinden 
om opnieuw projecten te gaan bedenken waarbij in de volgende periode deze zaak opnieuw, met 
een fors percentage, verbeteren kan." 

Mevrouw Weijand: "Ik v/il graag een vraag stellen over het sociaal debat en de sociale agenda. 
Ondanks dat ik weet dat het in de commissie van februari aan de orde komt, maar u zei in een 
bepaalde zin: ik hoop dat de Staten het met het gevoerde beleid eens kunnen zijn. Toen dacht 
ik: ho, voordat wij allemaal ja gaan roepen, wil ik toch wat kritische vragen stellen over de 

.-—, sociale agenda. Ik ben benieuwd of u vindt dat de doelgroepen, die ons voor ogen stonden, 
Z=3 bereikt zijn. Bent u tevreden over de programmalijnen? Hebben de uitgevoerde activiteiten 
„ bereikt wat wij voor ogen hadden, ondanks dat ik weet dat wij in de wandelgangen tegen een 

(U'LJ) aantal collega's in de commissie gezegd hebben dat we misschien moeten kijken of de 
„ kaderstelling scherper moet. U bent fris binnengekomen en u kreeg dit in uw portefeuille. Het 

moet u waarschijnlijk ook opgevallen zijn dat niet alles helemaal goed verlopen is." 

' ^ ^ De heer Van Wieren: "Inderdaad is de sociale agenda diverse malen aan de orde geweest. Wij 
Z—-3 hebben het ook Ingebracht in onze algemene beschouwingen. Het was meer een sociaal debat in 

^—^ plaats van een sociale agenda. Het betekent dat er wel doelgroepen benoemd zijn en dergelijke 
ZIJ) maar de agenda - echt dingen op de kaart zetten en uit gaan voeren - dat is nog een hele slag 
^ ' ^ die wij met elkaar moeten gaan maken. U noemde zelf ook al de kaderstelling. Dat is natuurlijk 
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heel erg van belang maar vervolgens moeten er ook concrete stappen genomen worden. Meer 
dan tot nu toe genomen zijn om de sociale agenda daadwerkelijk ingevuld te krijgen en tot 
uitvoering te brengen." 

De voorzitter: "Dank u wel. Tot slot nog de gedeputeerde." 

Gedeputeerde Witteman: "Voorzitter, ik heb over de sociale agenda ook een aantal dingen 
gezegd. Ik begon ermee dat het sociaal debat geweest is. Daar zijn doelstellingen uitgekomen en 
als u nu aan mij vraagt: zijn dat doelstellingen waarvoor je nu naar bulten kunt gaan om te 
meten wat er is bereikt, dan is dat niet het geval. Of de participatie van jongeren in deze 
provincie echt is toegenomen. Is buitengewoon moeilijk meetbaar. Ik zei daarvan: die doelen zou 
je scherper kunnen stellen. Dat is één. Wat mij betreft voor de volgende periode, wat minder 
globaal maar helder: wat wil je precies bereiken op een manier zodat je het kunt meten. Het 
tweede wat ik er over gezegd heb is dat je een discussie moeten voeren over in hoeverre je 
vindt dat het een rol is van de provincie om dit te doen. In het kader van profiel provincies 
komen wij aan die discussie toe. Op grond van het verleden is heel goed uit te leggen waarom dit 
in deze provincie anders werkt dan in andere provincies. Maar die discussie krijg je. Wat ik al 
zei: het is niet de verantwoordelijkheid die je over de schutting kunt zetten naar de gemeenten. 
Je blijft volgens mij verantwoordelijk voor dit onderwerp, binnen de provincie. Het tweede dat 
ik u zou willen adviseren is: zorg dat er in de toekomst met de gemeenten heel heldere 
afspraken zijn over wie er welke rol Inneemt. De samenwerking zoals die er is op het gebied van 
de jeugdzorg, zou je ook moeten hebben op het gebied van de sociale agenda. Dan ga je als 
provincie hand in hand met de gemeenten goede afspraken maken over wie wat doet. Dan kom 
je er goed uit. Dat zijn de twee punten waarvan ik denk dat als je nu terugkijkt: dat je de 
kaderstelling duidelijk moet maken en duidelijke afspraken moet maken met de gemeenten v/ie 
wat doet. Wij moeten er ook bij blijven en er op toezien en de gemeenten stimuleren vanuit 
onze rol om te zorgen dat er ook gedaan wordt wat er gedaan moet worden. Dan denk ik dat je 
dan na vier jaar veel beter kunt zeggen dat je, je doelen gehaald hebt. Bovendien is het dan 
uitgevoerd door de bestuurslaag die er over gaat." 

De voorzitter: "Kunnen wij het hiermee afronden? De heer Van Wieren nog, tot slot." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, even een vraag aan de WD. Is zij het daarmee eens?" 

Mevrouw Weijand: "Welk onderdeel?" 

Gedeputeerde Witteman: "Alles." 

De heer Van Wieren: "Inderdaad. Dank u wel. Het gaat om de manier waarop het gezegd is." 

Mevrouw Weijand: "Ik zei net al: het is een voorschotje op wat er gaat komen. Ik denk dat wi j , 
als WD, best teleurgesteld zijn over wat er in de afgelopen periode met de sociale agenda 
bereikt is. Je moet natuurlijk ook kijken welke duidelijke kaders je in de commissie hebt 
gesteld. Achteraf blijkt dat niet goed gebeurd te zijn. Dan krijg je hetzelfde wat je ook bij ander 
beleid hebt als iets al bezig is, kom je er gaandeweg achter dat dingen toch beter gesteld 
hadden kunnen worden. Ik vind dat het bereik van de doelgroepen, niet goed is gegaan. Ook een 
aantal programmalijnen lopen niet goed. De activiteit valt gewoon tegen. Er is op een gegeven 
moment wel een keuze gemaakt om bijvoorbeeld bij de Flevosoap een andere organisatie in te 
zetten. Ik denk dat het goed geweest is dat er Ingegrepen is. Maar bij andere onderdelen blijken 
dingen ook niet goed gelopen te zijn. Ik vind dat gewoon teleurstellend." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter ik ben in ieder geval blij met de reactie van de WD. Dat ze er 
de komende jaren aan wil gaan werken want ik bemerkte dat de WD zich heel erg terug zou 
willen gaan trekken met betrekking tot de kerntaken van de provincie. Nu blijkt dat ze toch voor 
een open huishouding is." 
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Mevrouw Weijand: "Ik denk dat, dat een voorbarige conclusie is. We zijn nu aan het kijken wat 
niet goed gegaan is. Ik heb nog geen voorschot genomen op hoe het verder Ingevuld zou moeten 
worden." 

De voorzitter: "Tot slot de gedeputeerde." 

Gedeputeerde Witteman: "Heel kort, voorzitter. Wat ik wel v/il voorkomen is dat de conclusie 
van het feit dat ik zeg dat de kaderstelling scherper zou kunnen, is dat alles fout is gegaan. U 
hebt de rapportage over de sociale agenda toegestuurd gekregen. Ik denk, als je die doorkijkt, 
dat er heel veel waardevolle projecten in staan. Die allemaal buitengewoon veel zin hebben 
gehad. De discussie ging over het feit: hebben v/Ij gehaald wat wij voor ogen hadden? Dan zeg ik: 
dat is onvoldoende duidelijk. Tenslotte voorzitter, de sociale agenda is wat mij betreft een 
kerntaak van de provincie zolang niemand anders dat op een goede manier oppakt. Dank u wel." 

Tijdens de presentatie van de Commissaris der Koningin, de heer Verbeek, neemt de heer Siepel 
zijn voorzitterstaak waar. (van 23.03 uur tot 23.35 uur) 

De voorzitter: "Het woord is aan de heer Verbeek." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Dank u wel. Ik had al het vermoeden dat als ik aan het eind 
aan de beurt was - het is nu 23.00 uur - dat ik er verstandig aan zou doen om het compact te 
houden. Dat ga ik nu ook proberen. Er is me gevraagd om over het onderdeel bestuurdersstijl, 
dat vindt u op pagina 14 van het Hoofdlijnenakkoord, het een en ander te zeggen. In het 
Hoofdlijnenakkoord wordt gesproken over de bestuursstijl aan de hand van een viertal 
onderwerpen. Het betreft: samenwerking met partners, versterking lobby in Den Haag en 
Brussel, uitwerking van het dualisme en het intensiveren van de communicatie. Daarmee is bij 
het schrijven van het Hoofdlijnenakkoord en het vormen van de coalitie, een richting gegeven 
hoe men aankeek tegen de ontv/ikkeling van de bestuursstijl in deze provincie. Misschien is het 
wel zo dat wij bij bestuursstijl, meer nog dan bij alle andere onderwerpen die vanavond al 
besproken zijn, met zijn allen elkaar bespreken. Het gaat dan niet specifiek om hoe het college 
van GS ergens mee omgaan is maar hoe zijn wij met elkaar omgegaan bij de ontv/ikkeling van de 
bestuursstijl als het gaat om de vnjze waarop Provinciale Staten heeft bestuurd, de wijze waarop 
het college van GS heeft bestuurd en de wijze waarop de ambtelijke organisatie als een 
toegevoegd puzzelstukje in het geheel van de puzzel, haar rol heeft vervuld. Wij kunnen met 
elkaar constateren dat in de afgelopen vier jaar, waarvan ik er zelf twee heb mogen meemaken, 
dat die punten daadwerkelijk op de agenda gezet zijn en dat er veelvuldig aan de hand van 
allerhande voorstellen, gesprekken en strategische discussies, over is gesproken en er keuzes zijn 
gemaakt. Misschien is de belangrijkste constatering op dit onderwerp wel dat we kunnen zien dat 
er beweging is op zo'n agenda. Het is niet zo dat wij vier jaar lang staccato, strak, in dezelfde 
bestuursstijl gezeten hebben. Wij kunnen met elkaar waarnemen dat zowel in Provinciale Staten 
als in Gedeputeerde Staten, als in de ambtelijke organisatie, die beweging heeft geleid tot een 
doorontv/lkkeling van het nadenken over de bestuursstijl, een doorontwikkeling van de 
strategische keuzes die zijn gemaakt, nieuwe initiatieven in het communiceren met 
belanghebbenden, maar ook het opbrengen om een standpunt in te nemen ook als dat sommige 
mensen niet welgevallig was. Of het innemen van positie ook als het sommige mensen niet 
welgevallig was. Ik kan uit eigen ervaring bevestigen, maar u kunt het ook allemaal zelf 
constateren want u heeft het, denk ik, ook gezien, dat er in die vier jaar die achter ons liggen 
intensief is gesproken, overlegd, onderhandeld, gediscussieerd en alles wat daarbij hoort met 
gemeenten, bedrijfsleven en allerlei maatschappelijke organisaties. Keer op keer bij een 
veelheid aan onderwerpen zijn de instellingen aan de orde geweest. Zijn rapportages aan u 
gedaan over het gevoerde overleg en bent u geïnformeerd over onenigheden die aan de orde 
waren. Bent u betrokken geweest bij het afwegen van onenigheden. Welke koers nemen v/ij met 

c= : j elkaar in? Ook als we weten dat sommige partners in het proces het daar niet mee eens zijn. In 
' ^ ^ vrijwel alle majeure dossiers hebben wij dat in goed overleg en in collectiviteit gedaan. Ook dat 

Z=Z) hoort bij een bestuursstijl als je die met elkaar op de agenda zet. Als we kijken naar het belang 
van de provincie rondom de bestuursstijl, dan is een onderwerp als versterkte lobby in Den Haag 
en Brussel iets dat wij met elkaar kunnen markeren. De wijze waarop Flevoland de afgelopen 
vier jaar een doorontwikkeling heeft gemaakt in de manier waarop ze zich presenteert, is in 
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mijn beleving markant en resultaatgericht te noemen. We hebben een zekere omslag 
meegemaakt. Zowel in Gedeputeerde Staten als in Provinciale Staten hebben wij bijvoorbeeld in 
dossiers, als over het Provinciefonds, Indringend met elkaar gesproken en vastgesteld dat wij ons 
wat zelfbewuster moeten presenteren. Ik heb het zelf wel eens zo onder woorden gebracht: ik 
denk dat v/ij iets minder moeite moeten doen om aardig gevonden te worden. Er zijn dossiers 
waarin het zinvoller is om jezelf wat steviger te poneren. Ik heb zelf bijvoorbeeld de 
verwachting, de heer van Diessen sprak er al over, dat als wij kijken naar het proces dat we met 
elkaar met het Provinciefonds doormaken, dat de komende weken zeer spannend zijn. Om te 
bekijken of de veranderende strategie, de meer zelfbewuste opstelling, ook gaat leiden tot 
resultaat. Ik ben er zelf zeer optimistisch over. Maar we moeten het nog wel verzilveren. Wij 
zien op dossiers, waarop wij inhoudelijk best van mening kunnen verschillen en waarover v/ij 
verschillende Ideeën hebben hoe je ermee verder moet, bijvoorbeeld een dossier als het 
Oostvaarderswold, dat we elkaar wel kunnen vinden in dat specifiek provinciaal bestuurlijke 
belang. De belangen van de financiën van de provincie en het schaakspel dat gespeeld wordt 
over wie welke kosten van verandering voor zijn rekening moet nemen. Daar kunnen wij in 
unanimiteit in opereren. Terwijl wij ook van elkaar weten dat de fracties er zeer verschillend 
over denken hoe dit dossier inhoudelijk verder gebracht moet worden. Dat hoort natuurlijk bij 
het verschil tussen de fracties en dat hoort bij de democratie. Maar tegelijkertijd brengen wij 
het in onze bestuursstijl wel met elkaar op om vanuit dat collectieve financiële belang in ieder 
geval gedurende een fase daarin gezamenlijk te opereren en ons best te doen om dat op een 
goede manier verder te brengen. We zien ook dat zelfbewuste tentoonstellen van onszelf in de 
debatten in Den Haag. Ik merk zelf bijvoorbeeld in mijn eigen functioneren dat in de Tweede 
Kamer de boodschap aankomt. Je merkt in gesprekken met Kamerleden dat zij dat signaleren en 
dat het ook gewaardeerd wordt en dat ze meer dan voorheen contacten hebben met het 
bestuur. Dat geldt zowel voor u als Provinciale Straten als voor Gedeputeerde Staten. Het geldt 
ook voor de ambtelijke organisatie. Wij hebben daarin, met zijn allen, een flink proces 
meegemaakt en v/ij presenteren ons daadwerkelijk veel zelfbewuster, veel scherper soms en wij 
zijn bereid voor het specifieke Flevolandse belang te kiezen ook als we weten dat onze partners 
buiten Flevoland dat niet altijd prettig vinden. Daar zit de v/inst in. Dat vertaalt zich ook in het 
gesprek dat breed gevoerd is zowel in Provinciale Staten als in de ambtelijke organisatie als in 
Gedeputeerde Staten, rondom de ontv/ikkeling van het dualisme. Daar zitten wij nog middenin. 
We zijn met zijn allen bezig. U kent de voorbeelden. Ik zal ze nu hij niet noemen. Het gaat om 
kaderstellende discussies. Het maken van nota's vanuit PS en vastgesteld in PS om Gedeputeerde 
Staten richtlijnen mee te geven binnen welke kaders zij kan handelen, zijnde het dagelijks 
bestuur van de provincie. Wij hebben ook ambities verwoord voor de volgende periode. Daar 
gaan vnj ongetv/ijfeld mee aan de slag. We hebben met elkaar afgesproken dat er een 
tussenbalans kwam, waar v/ij met elkaar over hebben gesproken. Voor zover mij bekend, is dat 
voor het eerst geweest dat zoiets gedaan werd in Provinciale Straten, in deze vorm en op deze 
manier. Daardoor geven wij allemaal aan dat wij bereid zijn om in een proces zitten van 
ontwikkeling en verandering dat, kwalitatief gezien, vnnst heeft opgeleverd. Dat is overigens 
inclusief de opzet van de andere begroting waar de heer Van Diessen iets over zei. Wij zien ook 
dat het aantal contacten vanuit de provincie naar gemeenten en maatschappelijke instellingen 
en bedrijven Intensief geweest is de afgelopen vier jaar. Ook dat was een opdracht vanuit het 
Hoofdlijnenakkoord. Ik heb zelf mogen waarnemen hoe actief en hoeveel ti jd de gedeputeerden 
besteedden aan het op bezoek gaan bij organisaties die zich bezighouden met de onderwerpen 
waar zij in hun portefeuille nu eenmaal mee bezig zijn. Het zijn geen processen alleen maar 

^ . : ^ vanuit de ambtelijke bureaucratie, waarin je beredeneert hoe het zou moeten. Het zijn 
Iw-^ processen waarin je de partners opzoekt, in gesprek gaat, discussies zoekt en natuurlijk 
^ overeenstemming zoekt maar ook af en toe accepteert en constateert dat die overeenstemming 

(iZJ) er niet is en dan de moed op kunt brengen om het onderwerp toch verder te brengen. Dat 
hebben wij hier met zijn allen in Flevoland wel degelijk gedaan. Wij zijn dus veel zelfbewuster 
gaan optreden. We zijn moediger geweest in onze standpuntbepaling ook als we wisten dat 
anderen daar niet altijd blij mee waren. We zijn echt op pad gegaan. Niet alleen op pad in 
Flevoland. Niet alleen op pad naar de collega provincies. Niet alleen op pad naar Den Haag, naar 
de Tweede Kamer, de kabinetten en de ministeries maar ook op pad naar het buitenland, waar 
wij ook gezien hebben dat in een reeks van activiteiten, Flevoland op meerdere markante 
plekken stevig is neergezet. Waarmee v/ij ook iets laten zien van de bestuursstijl die we met 
elkaar ontwikkelen. Straks op 26 januari gaan v/ij weer de 'dag van Flevoland' doen. We hebben 
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een jaar overgeslagen om nu wat extra's te kunnen doen in dit jubileumjaar. Het wordt echt een 
dag waarop v/Ij op meerdere locaties met elkaar neerzetten wat de provincie eigenlijk allemaal 
doet. U hebt ook in de presentaties voor mij gezien, ik sluit me daarbij aan, dat als wij de 
resultaten van die vier jaar bekijken - er zijn natuurlijk dingen die te bediscussiëren en te 
bekritiseren zijn - maar we mogen waarachtig blij zijn met de bereikte resultaten en we kunnen 
trots uitstralen want wij presteren wat. Er wordt wel eens wat kleinerend gedaan over Flevoland 
maar het is een respectabele lijst van prestaties. Een lijst van prestaties die naar mijn 
overtuiging, als ik kijk naar het Hoofdlijnenakkoord, aanmerkelijk groter is dan de lijst van 
onderwerpen waarvan wij met elkaar gezegd hebben: dat hadden wij wel gewild maar het is er 
niet van gekomen. Daar vnióe ik het even bij laten, voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel, mijnheer Verbeek. Ik zie dat verschillende mensen vechten om als 
eerste bij de interruptiemicrofoons te zijn. De wedstrijd is gewonnen door de heer Rijsdorp van 
de PvdA. Hij krijgt nu het woord." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, de Commissaris zegt zelfbewuster. Dat is ons allemaal wel 
opgevallen. Niet altijd aardig gevonden hoeven te worden. Dat is ons ook wel opgevallen. Dan 
pak ik van uw eigen website, de weblog van één van uw collega's. Ik heb het in hele kleine 
lettertjes geprint. Het gaat over de verhouding tussen de gemeenten en onze provincie. Daar 
staat dat er aan die kleine schaal een nadeel zit. Het nadeel zit vooral in de relatie tussen de 
gemeenten onderling en in de verhouding tussen de provincie en de gemeenten. Er staat: 'door 
de kleine schaal lopen we elkaar soms voor de voeten en voeren wij veel discussies over wie, 
waarover gaat.'Eigenlijk ook met de opmerking: we moeten meer Ingaan zetten op 
samenwerking. Laat ik vooral zeggen dat het signaal van uw zelfbewustzijn is herkend. Er is ook 
wel herkend dat u niet altijd aardig gevonden wilt worden. Ik vraag nu of het voor u, als college, 
niet relevanter is om zelfbewust, en niet altijd aardig gevonden te worden, bulten Flevoland en 
of het misschien wat aardiger mag zijn en meer op samenwerking gericht, binnen Flevoland. 
Daar ben ik nieuwsgierig naar." 

De voorzitter: "Voor ik aan de heer Verbeek het woord geef, v/il ik vragen of er nog anderen zijn 
die hierover ook het woord willen voeren. Dan kunnen wij dat in één keer meenemen." 

De heer Van Wieren:" Voorzitter, even drie dingen die daar aardig bij aansluiten. Ik wil eerst 
even iets rechtzetten. Het is niet op 26 januari maar op 26 februari dat v/ij de 'dag van 
Flevoland' houden. Ik hoop dat u dan in de communicatie net zo duidelijk bent als in het 
lobbytraject en dat u niet laat zien wat we allemaal niet doen maar juist laat zien wat we wel 
doen. Dan even met betrekking tot de lobby en de rollen. Dat sluit aardig aan bij wat de heer 
Rijsdorp heeft gezegd." 

De heer Rijsdorp: "Ik had iets gevraagd over de relatie tussen de gemeenten en deze provincie. 
Ik zou het daartoe wil beperken." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dat heeft met de bestuursstijl te maken en dan is ook heel erg 
van belang wat uit de bestuurskrachtmeting naar voren gekomen is. Daarin is naar voren 
gekomen dat de rollen die de provincie vervult, weleens onduidelijk zijn. Dat er onduidelijkheid 
is over welke rol zij op welk moment vervult. Dat heeft alles te maken met de relatie met de 

..p—, gemeenten en dergelijke. Het moet ontzettend duidelijk zijn welke rol je vervult en wanneer je 
itz=3 van rol verwisseld- dat kan natuurlijk tijdens een proces- dan moet je dat duidelijk 
-̂̂  communiceren. Dat geeft veel minder ruis op de lijn en het betekent dat we dan een betere 

ZO) verhouding met elkaar hebben." 

De voorzitter: "Anderen over dit onderwerp? Anders geef ik het woord aan de heer Verbeek." 
SS 

"̂ ^̂ ^̂ ^̂  Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik heb zelf de afgelopen twee jaar gemerkt, maar ook in het 
-J—-J) eerdere deel van mijn loopbaan, dat als je gaat praten over de rolverdeling en je probeert er 

. . „ ^ een waardeoordeel aan te geven op het moment dat gemeenten en provincies samenwerken, je 
(ZZ)) naarmate je er beter naar kijkt dit een heel erg ingev/ikkeld agendapunt blijkt te zijn. Laat ik 

een voorbeeld geven en laat ik daarbij dicht bij mezelf blijven. De afgelopen twee jaar heb ik de 
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samenwerking met Almere mogen meemaken. Zowel in mijn benoemingsprocedure - al mag ik 
over de gesprekken geen publieke mededelingen doen - als nadat ik benoemd was, ben ik 
veelvuldig aangesproken over de vermeende slechte relatie met de gemeente Almere. Ik moet u 
in alle eerlijkheid zeggen dat ikzelf vind, in die twee jaar dat ik hier nu ben, dat ik niet van 
oordeel ben dat ik of de provincie een slechte relatie met Almere zouden hebben. Ik zie wel een 
relatie met agendapunten waar spanning inzit in de sfeer van: kom j i j op mijn terrein en v/il je 
me wel helpen of wil je mij niet helpen. Ik vind dat, tussen twee overheden, hele normale 
gesprekspunten. Dat hele bijzondere dat er steeds aan gegeven wordt in gesprekken, vind ik 
eigenlijk niet zo bijzonder. Ik vind het heel normaal voor een gemeente van die omvang. 
Hetzelfde verhaal kan ik wel degelijk vertellen over de kleinere gemeenten in onze provincie. Er 
zijn momenten dat kleinere gemeenten de provincie benaderen voor een financiële bijdrage in 
een project. Zij krijgen soms vrij bot te horen: ben je nou helemaal betoeterd, daar zijn wij niet 
voor als provincie. Dat doen wij niet. Dan heb je soms wethouders die niet erg gelukkig zijn. Zij 
hadden soms Intern al een lijn uitgezet; dat de provincie wel zou helpen. Die wethouder krijgt 
dan te horen dat de provincie niet helpt. De heer Van Wieren slaat wat dat betreft de spijker op 
zijn kop. Het is niet voor niets dat bij de bestuurskrachtmeting natuurlijk gesignaleerd werd dat 
wij als provincie, afhankelijk van het onderwerp en afhankelijk van het dossier, daadwerkelijk 
verschillende rollen hebben te vervullen. Op het moment dat je in de wettelijke zin 
toezichthouder bent of je hebt een ordenende functie naar je collega gemeenten, dan kan dit 
situaties creëren die ongelukkig zijn met jouw handelen. Maar je hebt toch de 
verantwoordelijkheid en de autoriteit om dat te doen. Op het moment dat je ervoor kiest om die 
rol daadwerkelijk te vervullen, dan weet je dat je in die spanning komt. Daar schrikken wij niet 
zo van. Je snapt dat je het in verschillende rollen doet. Terwijl in andere situaties, ik denk dan 
bijvoorbeeld aan de sociale agenda en bijvoorbeeld de opbouwagenda van ons totale gebied, je 
veel meer in een samenwerkende en ondersteunende rol zit. Je zit dan samen, in goed overleg, 
te zoeken hoe je daarin samen in optrekt en v/ie wat betaalt. Wij zijn dan samen tevreden met 
het resultaat. Dan heb je een hele andere toon van overleg. Dat type verschil waarvan terecht in 
de bestuurskrachtmeting werd opgemerkt: zou je niet wat steviger of wat meer duidelijkheid 
moeten geven, als gedeputeerde maar ook als Provinciale Staten. Nu acteer ik in deze rol en ik 
wijs u terecht. Ik heb een eigen bevoegdheid bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke 
ordening en ik vind iets niet goed. Omdat wij er hier met elkaar over gesproken hebben dat iets 
niet mag. Als iemand dan met een aanvraag komt of hij iets niet toch mag dan zijn v/ij best 
bereid om daar met elkaar over te praten. Sterker nog ik hoor vaak zeggen: bestemmingsplannen 
worden het meest besproken in de discussie of je er niet toch van af mag wijken. 
Bestemmingsplannen worden zelden besproken als het gaat om alleen te realiseren wat er staat. 
Het gaat over de vraag of je niet toch mag afwijken. Dat doen wij serieus. Maar dan komt er wel 
een besluit. Of het mag of de conclusie is dat we het niet gaan doen en we het niet goedvinden. 
Dan is de aanvrager niet tevreden. Dat is dan zo. Daar hebben wij in GS ook wel over gesproken. 
Dat is een normale gang van zaken. Dus je moet niet teveel focussen op degene die niet zijn zin 
gekregen heeft. Dat is misschien wel een hele juiste conclusie. Zeker als u erbij betrokken bent 
en u heeft dat besloten in een democratisch proces. Dan is dat de juiste conclusie. Dan zijn wij 
met zijn allen tevreden dat iemand niet tevreden is. Dus het is niet het hoogste doel van de 
overheid dat iedereen tevreden is. Dat is geen haalbaar doel." 

De heer Rijsdorp: "Voorzitter, bij interruptie. Begrijp ik goed dat de commissaris zegt dat de 
competentiestrijd die we met elkaar herkennen, plaatsvindt. Dat u zegt: dat is nu eenmaal zo. 

--—, Dat gaat niet beter. Wij zitten al in een optimale verhouding. Dat zou mij, eerlijk gezegd, 
Zzzzn verbazen omdat ik toch het gevoel heb dat ik te veel - dat geldt zeker op het niveau van de 
_ volksvertegenwoordiger - merk dat er weinig gevoel is van samen één provincie zijn. En samen 

iZJ) aan dingen werken. Het is mij ook te vaak: daar gaan jullie, provincie, niet over daar gaan wij 
y., over. Dan denk ik: het is wel jammer. Ik heb het gevoel dat er veel meer winst te halen valt uit 

"J die samenwerking. En u zegt eigenlijk: het hoort er gewoon bij. Het is een competentie 
'^~Yi verschil." 

']—3 Commissaris der Koningin Verbeek: "Niet in de uitersten zoals er in het verleden over gesproken 
^ j _ ^ werd. Wat ik wel signaleer, dat zeg ik voor eigen rekening en dat heb ik ook al eerder gezegd, is 

^^ZJ) dat de kracht van onze provincie haar jonge bestaan is. De mentale vrijheid in het denken over 
hoe wij met een aantal dingen omgaan is hier ongekend groot ten opzichte van het oude land. 
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Tegelijkertijd is dat deels onze zwakte. Het feit dat wij nog maar 25 jaar als provincie acteren, 
is wel een hele korte t i jd om het type gevoel dat Brabanders bijvoorbeeld hebben - kom niet aan 
onze provincie en wij verklaren de oorlog aan de Hollander als ze aan onze centen komen, 
termen die in Limburg worden gebruikt, is een taal die wij hier niet snel zullen bezigen, omdat 
wij nog te kort als collectief een eigen identiteit hebben ontv/ikkeld. Dat staat niet voor niets op 
de agenda. Het is een medaille met twee zijden." 

De voorzitter: "Mag ik constateren dat daarmee die interruptie afgehandeld is. Daarmee kom ik 
bij de Interruptie van mevrouw Roda." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Ik zou graag even aandacht besteden aan het onderwerp 
zichtbaarheid en samenwerking. Een jaar of twee geleden is er een onderzoek gedaan naar de 
zichtbaarheid en bekendheid van de provincie bij de Inwoners van Flevoland. Daaruit bleek dat 
deze niet erg groot was. Ik heb gehoord dat er recent weer zo'n onderzoek gedaan is. Ik vroeg 
me af of daar al gegevens over bekend zijn. Ik hoop dat de bekendheid groot is. Daaraan 
gekoppeld zien we Inderdaad dat de provincie Flevoland zich steeds nadrukkelijker manifesteert 
in bestuurlijke kringen en ook participeert in allerlei verschillende samenwerkingsverbanden. Ik 
heb het dan over zaken binnen Nederland en Europa maar China hoort daar natuurlijk ook bij. 
We kunnen daar een heel verhaal over gaan houden maar dat ga ik nu niet doen. Ik vind wel dat 
je goed moet nadenken over dat soort samenwerking. Als het gaat om de 
samenwerkingsverbanden waarin we participeren, vind ik het van groot belang dat daar ook 
goede terugkoppeling naar de Staten over plaatsvindt, zodat er ook democratische controle blijft 
op de processen die daar gaande zijn. Ik vind dat een groot aandachtspunt. Ik denk dat, dat 
meer aandacht zou moeten krijgen." 

De voorzitter: "Waren de heren Tadema en Van Wieren ook van plan om daar ook het woord over 
te voeren? Zo niet dan geef ik het woord aan de heer Verbeek." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Recente uitkomsten van een onderzoek zijn mij niet bekend. 
Als die beschikbaar zijn, zal ik die rond laten sturen. Maar ik heb daar recent zelf niets over 
gehoord als het gaat om de bekendheid van de provincie. Ik zal navragen hoe dat zit. Wat 
betreft de zichtbaarheid van samenwerking en de netwerken waarin je zit: het is wel complex. 
Op het moment dat je strategisch opereert en dan gaat het om de zichtbaarheid en 
herkenbaarheid in het relevante netwerk, bijvoorbeeld de Tweede Kamer, durf ik de stelling wel 
aan dat de v/ijze waarop Gedeputeerde Staten acteren naar de Tweede Kamer, de 
woordvoerders van de Tweede Kamer, zeker van de oude Tweede Kamer, alle gedeputeerden en 
hun Commissaris kennen. Zo frequent zitten wij daar wel en hebben wij contacten met de 
fracties en hun woordvoerders en zo nodig met de ministeries, over de onderwerpen waar het 
dan om gaat. Daar gaat het natuurlijk om bij het netwerken en het bekend zijn. Een aantal 
buitenlandse activiteiten, we hebben daar ook in de commissie over gesproken, doe je lang niet 
altijd omdat je, je daar in dat buitenland zo nodig wilt profileren, maar je ziet wel een enorm 
effect van het feit dat je deelneemt aan dat soort processen in de wijze waarop je bij 
ministeries behandeld wordt en in de wijze waarop je door kabinet en Kamerleden behandeld 
wordt. Dat is een andere manier van omgaan met jezelf etaleren en netwerken. Als u het gevoel 
heeft, daar kunnen wij natuurlijk afspraken over maken in de volgende periode, dat u daar 
actiever over geïnformeerd zou willen worden dan kan dat in principe wel maar soms zullen we 
daarvan de marges moeten zoeken. Zeker als het een strategische component heeft. De 
bereidheid zal er zeker zijn bij het nieuwe college om daar over te spreken." 

(Q\J) Mevrouw Roda: "Even een korte reactie. Ik begrijp dat je zorgvuldig om moet gaan met 
processen in de zin van lobbywerk et cetera, maar er zijn ook een aantal formele 
samenwerkingsverbanden waar de provincie in participeert. Ik denk dat er op dat punt meer 

~Z) gedaan zou kunnen worden aan terugkoppeling en dus ook aan democratische controle." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Bij mijn weten is het geen bewuste keuze om dat niet te 
doen. Het zal zeker bespreekbaar zijn in de nieuwe coalitie, neem ik aan. Er is mij geen geluid 

ZZJ) bekend om het bewust niet te doen. Ik kijk de gedeputeerden ook even aan. Het roept bij mij 
niets op, in ieder geval." 
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De voorzitter: "Wij gaan naar de heer Tadema van de Christenunie." 

De heer Tadema: "Voorzitter, dank u wel. Dit is een verantwoordingsdebat. Het duurt nog 
anderhalve maand voordat deze collegeperiode voorbij is. Wij gaan er niet vanuit dat u op 
vakantie gaat in deze anderhalve maand want u hebt het er al over gehad hoe sterk de lobby is. 
Waar wij bij u en het college nog op willen aandringen is dat wij hier in Flevoland heel graag 
werk willen hebben en dat de rijksoverheid nu bezig is met het reorganiseren van haar taken. U 
bent dus nu Instaat, door middel van lobby, om overheidsambtenaren naar Flevoland te halen. 
Als u nu handelt, heeft u daar kans op. Als u wacht tot na de verkiezingen kon het weleens te 
laat zijn. Mijn vraag aan u is: gaat u hiermee aan de gang?" 

De heer Van Wieren: "Als het over lobby gaat, wil ik daar nog wel even op reageren. De 
afgelopen jaren is er veel meer zichtbaar gelobbyd in Den Haag en op allerlei andere plaatsen. 
Dat is een hele goede zaak. Er is ook gezegd dat in het kader van de verschillende rollen die je 
hebt er ook keerzijden zitten aan het geheel. Het is een medaille met twee kanten. Waar we dus 
heel erg alert op moeten zijn, is dat wij niet te ver doorschieten. Dat je op een gegeven moment 
weerstand krijgt wanneer het telkens over hetzelfde onderwerp gaat en je nooit eens water bij 
de v/ijn wilt doen of via een omweg je doelen probeert te bereiken. Dat v/ilde ik in ieder geval 
nog wel genoemd hebben. Dat het heel erg van belang is om goed te lobbyen maar ook om te 
weten wanneer je bij moet sturen en misschien iets anders moet doen." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Het punt van de reorganisatie van het Rijk en het in de 
aanbieding brengen van Flevoland als nieuwe locatie, heb Ik ambtelijk al besproken op 
ministeries in termen van: dat wij daarmee bezig zijn. Juist ook door de afspraken in verband 
met de Schaalsprong Almere is het een goed aanknopingspunt om het Rijk, het kabinet erop te 
attenderen dat er ook afspraken liggen met het Rijk als het gaat om de ontwikkeling van de 
werkgelegenheid. Dat daar een unieke kans ligt voor het Rijk, een relatief makkelijke kans, om 
dat soort keuzes te maken. Dat er een kans ligt om hun toezeggingen en beloftes op dat vlak, om 
actief bij te dragen aan de ontwikkelingen van de werkgelegenheid in Flevoland, mede in het 
kader van de Schaalsprong, waar te maken. Dat is dus bekend. Dat is aangekaart. Wat er 
uiteindelijk van terechtkomt op de korte termijn kan ik niet overzien. In die zin heb ik al aan uw 
vraag voldaan. We zullen daarmee verder moeten. Het zijn langdurige processen. Ik heb recent, 
vandaag de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken nog gesproken. Hij gaf aan in welke 
turbulente tijden de ministeries op dit moment zitten als het om dit soort vraagstukken gaat. De 
processen worden nu in gang gezet. De keuzes worden gemaakt, maar er moet nog wel wat 
water door de Rijn stromen voordat dat ook leidt tot daadwerkelijke nieuwe huisvesting van 
diensten enz. We hebben er al eens eerder over gesproken, herinner ik mij. U hebt mij dat 
signaal al eens eerder gegeven. Dat heb ik toen al opgepakt. Wij doen onszelf dus wel in de 
aanbieding maar wij zijn niet de enige. De heer Van Wieren spreekt terecht over het risico van 
het kiezen voor een wat straffere benadering en waar je precies het moment legt waarop je 
zegt: nu is het mooi geweest, nu is het klaar. Ik heb zelf actief een bijdrage geleverd, in overleg 
met u, om te proberen die grens wat te verleggen. Om niet te vroeg over stag te gaan, als ik het 
zo mag zeggen. Dat bedoelt u niet helemaal maar u hebt volstrekt gelijk dat je moet blijven 
opletten waar een natuurlijke grens ligt omdat het maximum haalbare op dat moment bereikt is. 
Er zijn meerdere dossiers aan te v/ijzen, ik heb het Oostvaarderswold en het Provinciefonds 

^—..i genoemd, die zich lenen voor zo'n discussie. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de koers 
%z.TZi die wij tot nu toe met elkaar hebben afgesproken in ieder geval leidt tot het maximum haalbare. 
^-, Wij kunnen straks met elkaar beoordelen wat daar de werkelijke resultaten van zijn. Daar zullen 
IJU ' wij met elkaar over moeten spreken bij de nieuwe coalitieonderhandelingen. Wie van u die ook 

_ZZjy voert, zal ongetwijfeld over dit soort onderwerpen spreken. Enerzijds de belangenbehartiging in 
'"'""""' financiële zin en anderzijds de inhoudelijk politieke kant van wat in deze ti jd met deze 

'^'"Z problematiek precies haalbaar is. Wij weten allemaal dat er vrijwel op alle dossiers geld tekort 
'^ " ' is dus het heeft ook geen zin om op dat vlak te overvragen. Misschien met één uitzondering. Dat 

rf-—4' is het Provinciefonds waarvan wij vinden dat wij een aparte positie innemen. Ik zou het met u 
, ^ willen afspreken dat we dat nog echt even volhouden want er is alle aanleiding om te 

J;._ , veronderstellen dat, dat ook zinvol is." 
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De voorzitter: "Heeft de heer Van Wieren nog behoefte aan een reactie?" 

De heer Van Wieren: "Nou, heel kort. Daar moeten wij met elkaar alert op blijven. Dat wij 
weten: hoever gaan we en dat we niet overstag gaan en gewoon bijsturen. Dat is iets anders." 

De heer Bosma: "Dank u wel, voorzitter. In het Hoofdlijnenakkoord staat ook iets over de 
samenwerking met Dmitrov. Dit is een verantwoordingsdebat. Ik denk dat het t i jd is om eens te 
kijken wat die samenwerking ons heeft opgeleverd in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Ik 
stel die vraag aan u omdat het mij nog ontbreekt aan een goede verantwoording op dat 
onderwerp." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Ik wil er wel iets over zeggen maar tegelijkertijd signaleer ik 
wel dat we net met elkaar afgesproken hebben om een evaluatietraject in te gaan. Ik vind het 
jammer om aan het begin van het traject in concluderende zin daarover te spreken. Ik wil best 
een aantal observaties met u delen. Om te beginnen de observatie dat de relatie met Dmitrov 
een langdurige is. Ik meen Inmiddels een jaar of 20. Je kunt er op twee manieren naar kijken. 
Dat hoor ik ook in de gesprekken. Er zijn mensen die ernaar kijken met een gevoel van: is het 
niet mooi geweest. We hebben een aantal leuke dingen gedaan in die 20 jaar, maar is het niet 
mooi geweest. We hebben alles al een beetje gehad aan verschillende activiteiten. Er slaat een 
zekere vermoeidheid toe. Is het niet mooi geweest en zou je er niet een punt achter moeten 
zetten of zou je niet eens wat anders moeten gaan doen. Niet in Dmltrov maar elders. Dat is een 
volkomen legitieme en terechte vraag. Tegelijkertijd signaleer ik, toen ik er zelf, twee jaar 
geleden bij betrokken raakte, bij een van mijn eerste bezoeken aan Dmltrov toen de 
kredietcrisis zich al in redelijke omvang manifesteerde, dat uit Dmitrov zelf al aangegeven werd: 
u moet zich realiseren dat wij in Dmltrov in een zodanig precaire situatie zitten dat veel van de 
ambities die wij hebben om samen te doen, voor ons problematisch zijn om te realiseren. Wij 
beschikken nauwelijks over de middelen om zelfs maar iemand te ontvangen. Het is niet zo dat 
alles verdv/ijnt maar er verdv/ijnt wel veel. Er werd mij persoonlijk ook enige clementie 
gevraagd van: snap dat vnj door een dergelijke periode heen moeten. Wij kunnen jullie, veel 
minder dan voorheen, opzoeken in Flevoland want daar hebben wij gewoon de middelen niet 
voor. Projecten waar wij aan mee moeten financieren daar gaan wij ons uiterste best voor doen 
maar ook dat zal minder zijn want we hebben het over bezuinigingen van ongeveer 60 % op deze 
budgetten. Daar heb ik toen begrip voor getoond. Ik snap dat. Zeker als je met elkaar een 
langdurige relatie van 20 jaar hebt. Je leert je vrienden toch het beste kennen in slechte tijden. 
Dat soort argumenten gebruik je dan. Dat je niet te lichtzinnig, in een periode waarvan je 
begrijpt dat het slecht gaat, zegt: nu wil ik niets meer met je te maken hebben. Dat doet niets 
af aan de correctheid. Ik vind het een correcte vraag als je zegt: is 20 jaar niet mooi geweest? 
Hebben wij er uitgehaald wat we eruit v/ilde halen of zien wij nog perspectief in de relatie? In de 
zin van dat er zich nog iets kan ontwikkelen waardoor ik er met meer plezier aan werk. Ik zie dat 
meerdere mensen het plezier daarin aan het kwijtraken zijn. De evaluatie is daarom van 
betekenis." 

De voorzitter: "Interruptie van de heer Bosma." 

De heer Bosma: "Even een simpele vraag. Waar ik vooral naar op zoek ben is de vraag: waar zit 
de wederkerigheid in? Wat wij er aan geven is mij wel duidelijk maar wat haalt Flevoland eruit 
terug? Dat mag wat mij betreft kwalitatief of kwantitatief zijn maar ik ben vooral op zoek naar 
dat gevoel." 

Mevrouw Roda: "Ik v/il graag even interrumperen. Ik heb een vraag aan de WD. Ik heb u in dit 
debat niet zo heel vaak gezien. Ik ben eigenlijk verbaasd dat u bij dit onderwerp Ineens achter 

~ ] ^ de microfoon staat. We hebben een heleboel onderwerpen aan de orde gehad. Is dit nu voor u 
'--'-^ het belangrijkste onderwerp om nog even over naar voren te treden?" 

-[—3 De heer Bosma: "Als u mij eerder heeft gevolgd vanavond zal het u opgevallen zijn dat ik al 
eerder van een onderwerp, dat niet verantwoord is, heb aangevraagd wat daarvan de precieze 
status is. Wij hebben in het begin over de agendering van dit debat aangegeven dat voor ons de 
noodzaak voor dit debat, wat ons betreft, niet zo erg hoog was. Wij hebben namelijk een 
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midterm review gehad en we hebben een Najaarsnota gehad. Op dit moment is er ook geen 
eindbalans van de gegevens. Wij praten graag over feiten en omstandigheden. Precies op dit 
onderwerp hadden wij nog geen informatie daarom vragen we dit specifiek. Ook omdat WD 
kiezers aangeven in deze ti jd moeite te hebben met dit samenwerkingsverband. Nou, ik vraag: 
hoe staat het er mee? Dan kan ik ook aan mijn kiezers aangeven wat ermee bereikt is. Simpel." 

Mevrouw Roda: "Ik zie eerlijk gezegd het verschil niet met alle andere onderwerpen die wij 
eerder aan de orde hadden." 

De voorzitter: "Wij gaan naar de beantwoording van de Interruptie van de heer Bosma die ging 
over de wederkerigheid van de relatie." 

Commissaris der Koningin Verbeek: "Nogmaals de procedure van de evaluatie moet het wat 
evenwichtiger in beeld brengen dan ik nu misschien kan doen, maar ik signaleer wel uit mijn 
eigen contacten hier in Flevoland met organisaties, instellingen en scholen die betrokken zijn bij 
activiteiten, dat daar een hele grote trots/tevredenheid heerst, als je dat zo mag zeggen, met 
betrekking tot de activiteiten die ze mee hebben gemaakt. De lessen die leerlingen leren door af 
te reizen naar een locatie als Dmitrov wanneer ze zien hoe het er in een ander land volstrekt 
anders aan toegaat en zij dat van heel nabij mee mogen maken, zijn grote levenslessen voor 
degenen die dat meemaken. Ik kijk ook naar organisaties in het bedrijfsleven die in de vorm van 
uitwisselingen activiteiten hebben meegemaakt in Rusland. In gesprekken met beroepsmensen 
die daarmee bezig waren, verwoorden zij ook naar mij toe, hoeveel het eigenlijk voor hen 
betekend heeft om zich te realiseren hoe dingen in Nederland gaan en hoever wij eigenlijk wel 
zijn. De trots die dat kan opleveren als je ziet dat op hetzelfde onderwerp je daar nog heel 
primitief, van voren af aan nog heel fundamentele vragen moet stellen, wat soms ook de 
meerwaarde voor een bedrijf is dat je daar geconfronteerd wordt met die fundamentele vraag 
die hier bijna niet meer gesteld wordt, zodat je ook hier zelf weer even bezig gaat met die 
vraag. Dat je, je afvraagt: hebben wij dit wel goed genoeg doordacht? Waarom doen wij dit 
eigenlijk? Daar zit voor hen een meerwaarde in. Dat is naar mij toe tenminste door diverse 
mensen verwoord. Dat herken ik ook wel. Het is ook mijn eigen ervaring dat op een moment dat 
je deelneemt aan activiteiten in het buitenland, dat iets is dat je mee terug brengt omdat je op 
een andere manier leert analyseren waar je zelf mee bezig bent en op een andere manier tot 
vraagstelling komt die een meerwaarde oplevert in de kwaliteit van je eigen functioneren. In die 
hoek zoek ik het dus vooral." 

De voorzitter: "Mijnheer Bosma, het onderwerp komt ook op de agenda van de commissie Bestuur 
van 2 februari. Misschien is het goed om voor dat debat ook nog wat over te houden. Dan sluit ik 
hiermee deze laatste termijn uit de portefeuille van de Commissaris en geef ik het woord weer 
terug aan de voorzitter van Provinciale Staten." 

De CdK neemt zijn plaats als voorzitter weer in. 

De voorzitter: "Hartelijk dank. Roelof voor het overnemen. Ja, dames en heren het is 11.30 uur 
geweest. We hebben een lang verantwoordingsdebat erop zitten. In de aanloop ernaartoe was er 
wel enige discussie over welke vorm wij zouden kiezen. We hebben uiteindelijk gekozen voor de 
vorm binnen Provinciale Staten. Ik denk dat het goed is om dit te laten bezinken. Ik heb het zelf 
een lang, interessant en prettig debat gevonden omdat we het hele palet van wat zich heeft 
afgespeeld en de belangrijkste onderwerpen daadwerkelijk de revue hebben laten passeren. Op 
een andere manier dan je regulier in de commissie of in de Staten doet. Dat je nog eens naar de 
verschillende onderwerpen kijkt met elkaar en de verschillende kanten ervan probeert te 
belichten. Dat levert een ander soort debat op. Ik vind het de moeite waard. We zullen er in het 
presidium ook over spreken wat voor lessen je hieruit kunt leren. Er zijn natuurlijk altijd 
verbeteringen denkbaar. Er zit een zeker spanning tussen: gaan interrumpanten nu eigen 
betogen houden of moeten zij alleen interrumperen en een vraag stellen. Daardoor duurt het 
soms wat langer. Dat geldt ook voor de sprekers. Het valt niet mee om zo compact een zo groot 
verhaal te vertellen. We moeten, denk ik, enerzijds de lessen leren om het te verbeteren maar 
mijn eigen conclusie is, maar nogmaals wij gaan er in het presidium over spreken, dat momenten 
creëren van verantwoordingsdebatten anders dan de reguliere agenda, misschien toch wel een 
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interessante gedachte is. Ik ben blij dat wij met zijn allen aan dit experiment zijn gaan staan. 
We gaan het serieus evalueren. U wordt daar ook bij betrokken. We gaan dan kijken hoe v/ij er 
een vorm aan kunnen geven." 

4. Sluiting 
De voorzitter: "Ik dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid en uw zeer gemotiveerde Inbreng. 
Ik heb het leuk gevonden om dat te zien. Ik wens u allen wel thuis." (23.38 uur) 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten gehouden op 17 februari van 
2011. 

de voorzitter 
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