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Geachte voorzitter. 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de SOPlus per e-mail d.d. 14 juni 2011 een aantal aan het college van 
Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake blauwalg en wier. De 
betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogaahtend, 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Statenfractie SOPLUS Flevoland. 
Erik Boshuijzen, 
Markenlaan 13 
1355 BB Almere 
e.boshuijzen(gflevoland.nI 
036-5311901 

14 juni 2011. 

College van Gedeputeerde Staten Provincie Flevoland, 
De heer L.Verbeek, voorzitter, 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Via e-mail Griffie der Staten 

Geachte Dames en Heren, 

Gebaseerd op artikel 84 van het Reglement van Orde voor Provinciale Staten van 
Flevoland vragen wij uw aandacht voor het navolgende: 
Blijkens een persbericht van de Provincie Flevoland d.d. 10 juni 2011 blijft het 
zwemverbod voor het Almeerderstrand wegens " het door Rijkswaterstaat opnieuw 
aantreffen van aanzienlijke hoeveelheden blauwalg" voorlopig van kracht. Wij beseffen 
daarbij dat dit verbod voortkomt uit de zorg van de provincie voor milieu en 
volksgezondheid. 
Tevens is door onze fractie geconstateerd dat o.m. in het Gooimeer grote concentraties 
wier aanwezig zijn die in de afgelopen weken problemen hebben veroorzaakt voor de 
recreatievaart en mogelijk veiligheidsrisico's voor recreanten opleveren. Daarom is ook 
hier volgens 50PLUS verantwoordelijkheid van de provincie aan de orde. 
Wij overwegen tevens dat zijdens uw College tijdens de Opinieronde van 8 juni j l . werd 
aangegeven dat deze problematiek uw aandacht heeft. Helaas werd niet duidelijk op 
welke termijn daarvan resultaten te verwachten zijn. 
Gezien het beginnende recreatieve hoogseizoen brengt ons dat tot de vraag wanneer de 
hierboven aangegeven problematiek op effectieve wijze opgelost kan worden. 

Vriendelijke groet, 

Erik Boshuijzen, fractievoorzitter. 


