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19:00 uur Najaarsnota 2011 
De voorzitter, de heer Pels, opent de opinieronde Najaarsnota 2011 en heet een ieder welkom. 
Aan de orde is de najaarsrapportage. Het college rapporteert over de afwijkingen ten opzichte van de 
begroting 2011, die eerder is vastgesteld. Ondertussen is er een nieuw college, die aan het werk is gegaan 
en wat tot enkele afwijkende voorstellen heeft geleid. 
De najaarsnota 2011 is een apart beslispunt bij de begrotingsbehandeling op 16 november. 
Na overleg wordt besloten om de inhoud en het Statenvoorstel Najaarsnota 2011 in één geheel te 
behandelen, waarbij sprekers uit een fractie elkaar kunnen afwisselen. 

Eerste termijn: 
CDA: in zijn algemeenheid kan men ten aanzien van de najaarsnota 2011 zien dat een heleboel zaken op 
orde zijn en dat er niet ontzettend veel afwijkingen zijn. Als er afwijkingen zijn dan wordt er keurig over 
gerapporteerd. De fractie vindt het jammer dat met betrekking tot de infrastructuur Wateriandseweg er 
een achterstand is, wat buiten de schuld van de provincie ligt. 
Bij het programma jongeren verheugt het, het CDA dat er € 90.000 beschikbaar wordt gesteld voor de 
tienermoeders, waar de fractie in het verleden altijd veel aandacht voor gevraagd heeft. 
Het is jammer dat bij de Roy Heiner Academy de vraag achterblijft bij de verwachtingen. Valt er iets te 
zeggen over de toekomst als het gaat om de leerlingen aantallen. 
Met betrekking tot economie en arbeidsmarkt verheugt het de CDA fractie dat de Europese programma's 
ondanks de economische crisis goed lopen. 
Ten aanzien van de Flevolandse samenleving valt op dat Urk nog steeds niet voldoet aan haar taakstelling 
met betrekking tot huisvesting statushouders. Kan het college aangeven waarom dat nog steeds niet op 
orde is? 
Bij duurzaamheid klimaat, water en natuur wordt genoemd dat er nog niet gestart is met het onderzoek 
naar het goed beleefbaar zijn van de natuurgebieden voor een breed publiek. Het CDA heeft hier in het 
verleden behoorlijk op aangedrongen en heeft de staten op initiatief van het CDA hier geld voor 
beschikbaar gesteld. Waarom is dit onderzoek nog steeds niet gestart? 
Bij bestuur en algemene dekkingsmiddelen, het college geeft aan dat de provincie meer zichtbaar zou 
moeten zijn dat dit nu via die vitale coalities zou moeten gaan. Het CDA is van mening dat je als provincie 
goed zichtbaar moet zijn en dat daar de middelen voor ingezet moeten worden. Met betrekking tot de 
internetsite verbaast het de fractie dat deze vastloopt. Daar zitten risico's aan, met name als de 
internetsite in het geval van calamiteiten moet worden ingezet. Wat voor maatregelen heeft het college 
inmiddels getroffen om dit te voorkomen? 
Bij de algemene dekkingsmiddelen en reserves, in het verleden is er een motie aangenomen met 
betrekking tot de motorrijtuigenbelasting, de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting voor zuinige auto's, 
wat is de stand van zaken met betrekking tot het antwoord vanuit de Tweede Kamer? 
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Er zijn weer aandelen verkocht van de energiebedrijven. In het verleden is afgesproken dat de opbrengsten 
vanuit verkochte aandelen van energiebedrijven beschikbaar gehouden zouden worden om te investeren in 
DEOP. Volgens het CDA wordt slechts een deel gereserveerd. 
De reserves: er wordt voorgesteld om € 624.000 toe te voegen aan de reserve en frictiekosten. Het CDA is 
op dit moment nog niet zover dat zij daarmee in kan stemmen. 
Als er wordt gekeken naar de grote projecten, staat dat OAAALA wat vertraging oploopt. Kan het college 
aangeven wat de verwachtingen zijn voor de naaste toekomst? 
De SGP snapt niet dat het CDA nauwelijks afwijkingen ziet in het verhaal. De SGP is van mening dat de 
najaarsnota juist wel veel afwijkingen beschrijft, omdat het huidige gesternte behoorlijk anders is dan bij 
het opstellen van de programmabegroting 2011. De fractie vindt juist daarom deze nota zo waardevol, je 
ziet wat er veranderd is aan lopende projecten. 
Het CDA bedoelt dat een heleboel zaken eigenlijk toch gewoon goed op orde liggen, anders had er een 
dikkere najaarsnota 2011 gelegen. Het CDA is benieuwd naar de afwijkingen die de SGP signaleert en 
welke niet gerapporteerd zijn. 
SGP: sommige zaken zijn niet meer dan logisch. 
Er wordt geschetst dat de lobby vanuit het MRA, de spoorverbinding op de Flevolijn, tot nu toe niet 
succesvol is. Dat zal volgens de fractie alleen maar mogelijk zijn als het tegenbewijs is geleverd, namelijk 
dat het korte volgen niet werkt. Welke resultaten zijn bekend over de nieuwe werkwijze en hoe wordt er 
gemonitoord? Bladzijde acht beschrijft de teleurstellende aanbesteding Usselmond in het OV. De SGP 
fractie heeft er behoefte aan om in het vervolg dichter betrokken te worden op concessie verlening. Ook 
op bladzijde acht, verduidelijking problemen Gooiseweg. Met deze verduidelijking begrijpt de SGP niet de 
motie waarmee de WD komt ten aanzien van het naar voren halen van de Gooiseweg. 
De herprioritering van pMJP en het vervolg bij de Hannie Schaftweg daar heeft de SGP om moeten lachen. 
Onder druk van een tekort aan financiën bepleit men een paddenoversteekplaats in plaats van een veilige 
wandeltunnel. 
Het speerpunt Oostvaarderswold daar wordt de Staten binnenkort over geïnformeerd. Met een brief aan 
een aantal ondernemers maakte de provincie een aanvang met de noodzakelijke compensatie van onder 
andere de A6 en naar verluidt de Hanzenlijn. Deze brief heeft veel losgemaakt in het gebied. Er hebben de 
SGP zeer emotionele reacties bereikt. Er is onbegrip bij mensen die voor half december weg moeten, 
waarbij het huis soms door anti kraak bewoners wordt betrokken. Kan er in zulke gevallen iets soepeler 
met de bewoners omgegaan worden? Ook wordt er gevreesd voor een verpaupering van delen in het gebied 
die nog niet in aanmerking komen voor omzetting naar natuur, maar waar bewoners wel al gaan 
vertrekken. De SGP merkt in dit gebied de behoefte aan een informatiebijeenkomst bij de blijvers. Zoals 
het er nu naar uitziet wil de SGP hier op korte termijn een voorstel voor doen. Kan de gedeputeerde 
zeggen wanneer de ILG gelden ten behoeve van het project vrijwillige kavelruil vrijkomen? 
Bladzijde 21 gaat over de nul meting en de één meting van de zichtbaarheid van het provinciaal bestuur en 
de projecten. Het kan niet zo zijn dat deze manier van meten nu losgelaten gaat worden en er dan niets 
meer gebeurt op dit vlak. Het is belangrijk om het doel vast te blijven houden, een zichtbare provincie 
willen zijn. 
ChristenUnie: op het moment van behandelen van de najaarsnota wil je eigenlijk vooruitkijken naar het 
volgende jaar, de begroting 2012. Ook gaat het hier om een momentopname per juni van het lopende jaar, 
waardoor het eigenlijk gedateerd is. Het feit is, dat er gekozen is om een afrekening rapportage op te 
stellen. De ChristenUnie wil beginnen met te zeggen dat er heel veel goed gaat. Een jaar geleden is er een 
begroting opgesteld voor 2011, met de wetenschap dat er veel in het land aan het veranderen was, de 
verkiezingen er aankwamen, dat men met een nieuw kabinet met betrekking tot preventie in een ander 
vaarwater terecht zou komen en dat de relatie met de andere provincies zich anders zouden gaan 
verhouden. 
CDA: komt het erop neer dat de ChristenUnie liever niet heeft dat de najaarsnota behandeld wordt? In de 
najaarsnota wordt de stand van zaken geschetst met betrekking tot de afwijkingen. Met betrekking tot de 
stand van zaken tot de afwijkingen wordt een lijn uitgezet naar de nieuwe begroting. In dit geval zijn er 
niet veel financiële consequenties naar de toekomst toe, in de zin van doorwerkingen naar volgende jaren. 
ChristenUnie: persoonlijk houdt de heer Siepel niet van de behandeling van de najaarsnota. 
De fractie is blij dat er veel is uitgevoerd en je moet constateren dat er dingen niet gehaald zijn, wat voor 
een deel door veranderingen aan rijkszijde komt, zoals de spoorverdubbeling, de verbreding van de 
Wateriandseweg, op het gebied van natuur en andere onderwerpen. 
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Kan het college al iets concreter worden over de ontwikkeling met betrekking tot de oplossing knelpunten 
Roggebotsluis? Het rijk komt daar met een bedrag van 10 miljoen over de brug. Tijdens een werkbezoek 
hebben de staten vorige week kennis kunnen nemen van de vele ontwikkelingen. 
De Gooiseweg, in de najaarsnota wordt gerapporteerd dat er ook problemen bij de gemeente Zeewolde 
zouden zijn om het snel aan te kunnen pakken. Uit de gemeente Zeewolde zijn er echter andere geluiden 
te horen. Kan het college klaarheid geven of de gemeente Zeewolde, of de provincie, fysiek technisch in 
staat zijn om de werkzaamheden volgens planning uit te voeren, of dat er echt nog werk verricht moet 
worden voordat de eerste spade de grond in gaat. 
Hoe zit het met de bestemming van de € 624.000. ln het beslispunt wordt gemeld dat het bedrag wordt 
aangewend voor personele frictiekosten, terwijl in de toelichting staat dat het gaat om de transitie kosten 
pMJP. 
De ChristenUnie fractie en de CDA fractie hebben in het verleden meerdere initiatieven genomen om de 
positie van jonge tienermoeders in de provincie Flevoland te verbeteren. 
Het CDA beaamt dat de ChristenUnie en CDA fractie hier samen in zijn opgetrokken. 
ChristenUnie: de vraag van de SGP betreffende de betrokkenheid van de Staten bij de concessie verlening, 
de ChristenUnie kijkt uit naar dat gesprek. In beginsel staat de fractie daar positief tegenover. 
De PvdD: op bladzijde negen leest de fractie over de uitgeputte pMJP middelen voor de aanleg van 
oversteek voorzieningen voor dieren op de Hannie Schaftweg, waarvoor herprioritering heeft 
plaatsgevonden. In de begroting 2011, pMJP 2011-2015, staat dat uit onderzoek is gebleken dat in dit 
gebied ontsnipperende voorzieningen gewenst zijn ter bescherming van de rugstreeppad. Er wordt gedacht 
aan een tweetal tunnels onder de weg door. De fractie begrijpt niet dat nu in de najaarsnota 2011 staat 
dat er gekozen is voor het niet aanleggen van fauna passages omdat het niet urgent zou zijn vanwege de 
lage ontvflkkeling voor de rugstreeppad. De PvdD zou graag meer willen weten over het nieuwe onderzoek 
waaruit blijkt dat het eerste onderzoek, in opdracht van de provincie uitgevoerd door RAVON, blijkbaar 
niet goed was. Als RAVON aangeeft dat dit nodig is, en als er in pMJP staat dat er twee tunnels nodig zijn, 
waarom wordt er nu dan niet één aangelegd? In het voorjaar van 2008 is een motie aangenomen waarin GS 
gevraagd werd bij de aanleg, reconstructie en groot onderhoud van alle wegen en kunstwerken, standaard 
een passende beoordeling te maken of fauna passages en het treffen van andere 
ontsnipperingsmaatregelen nodig zijn en de kosten van de maatregel ten laste van het project zou moeten 
komen. Het feit dat pMJP voor de natuur uitgeput zal zijn is volgens die motie niet relevant. Het aanleggen 
van fauna passages is overigens niet alleen bedoeld voor paddensoorten waarvan is besloten dat zij om één 
of andere reden bijzonder zijn. Fauna passages zijn voor alle dieren, ook de ordinaire bosmuis, zodat zij 
veilig kunnen migreren op plaatsen waar de natuur versnipperd is. De PvdD zou graag de toezegging van GS 
willen hebben dat zij nog steeds bereid is om de aangenomen motie uit te voeren. 
De fractie wordt op bladzijde 18 herinnerd aan het feit dat het Rijk fors gaat bezuinigen op het 
natuurbeleid. De PvdD is niet alleen zwaar teleurgesteld, maar ook verontwaardigd omdat het Rijk 
blijkbaar geen flauw idee heeft van het belang bij het behoud en de bescherming van de natuur. Het rijk 
probeert het natuurbeleid te decentraliseren, met alle verantwoordelijkheden die bij de provincie komen 
te liggen, met onhaalbare internationale verplichtingen, waarvan de provincie de rekening dan op haar 
bord krijgt. 
Ook op bladzijde 18 staat dat het onderzoek, naar natuurbeleving bij het publiek, niet is gestart vanwege 
de voornemens van het rijk. De PvdD is van mening dat de provincie misschien dan juist dit onderzoek had 
moeten laten plaatsvinden, omdat de natuur als iets belangrijks wordt ervaren en dit signaal dan aan het 
Rijk had doorgegeven kunnen worden. 
De PvdD kan verder instemmen met de beslispunten. 
SOPLUS wil zich met name richten op de thema's mobiliteit en verkeersveiligheid. De Flevolijn, wat is de 
relatie tussen de Flevolijn en de Umeer verbindingen. Het lijkt de fractie belangrijk dat, in het kader van 
de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding, er haast wordt gemaakt met de verbreding van de A27. Dit 
is van belang voor de gehele ontsluiting van Flevoland ten opzichte van de Randstad. SOPLUS is het 
helemaal eens met de motie APDROT. 
Met betrekking tot de Roggebotsluis is SOPLUS van mening dat het belangrijk is dat de grote achterstanden 
worden ingelopen. 
De concessies met Connexxion, wordt er voldoende aandacht besteed aan de mogelijkheden die er zijn 
voor de ontsluiting van de plattelandsgebieden, ook wat betreft de sociale veiligheid. Hoe staat het met de 
financiële tegemoetkoming voor ouderen met betrekking tot de Regiotaxi? 
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De Q-liner van Lelystad naar Groningen, er is besloten dat zodra de Hanzenlijn geopend is de Q-liner komt 
te vervallen. Hoe gaat het dan met het stuk van Lelystad naar Lemmer? Op dit moment zijn er bij de Q-
liner grote kortingen voor de groep 65+. Blijft dit gehandhaafd, of gaat dit van tafel? Heeft de provincie 
hier inspraak op? 
Hoofdstuk vier, zorg en sociale zekerheid: er zijn wijzigingen gekomen wat betreft de mogelijkheden voor 
ouderen die slecht van conditie zijn om in verzorgingshuizen te komen. De fractie heeft zelfs begrepen dat 
er gevallen bekend zijn, in andere provincies, dat men stelt dat zelfs mensen van 80+ en al jaren in een 
verzorgingshuis wonen, doordat er minder kamers beschikbaar zijn, aan hen gesteld wordt dat zij maar een 
eigen huishouding moeten gaan opzetten. Wat is het standpunt van het college in deze? 
ChristenUnie: waarom vindt SOPLUS dat het provinciaal bestuur hier een standpunt over moet hebben? 
SOPLUS: het is min of meer een gemeentelijke aangelegenheid. 
ChristenUnie: het is een gemeentelijke aangelegenheid. 
SOPLUS: de provincie Flevoland heeft de zorg voor ouderen, degenen die hulp nodig hebben, hoog in het 
vaandel staan. Er verschuiven dingen naar de gemeenten, maar de provincie heeft daar mede een 
zorgende taak in. 
Met betrekking tot wonen is een afwijking van de middelen van € 24.000. Je kunt dit verminderen, maar is 
het niet mogelijk om deze gelden te benutten voor het tegengaan van verloedering van bepaalde wijken? 
PvdA: de najaarsnota is een vrij dun boekwerkje, waar niet heel veel instaat. De voorgaande sprekers 
hebben vragen die de fractie heeft al aan de orde gesteld; Roggebotsluis en de A27. De inhoud van de 
najaarsnota geeft voor de PvdA fractie aanleiding om bij de begrotingsbehandeling met wat 
wijzigingsvoorstellen te komen, vooral ten aanzien van het hoofdstuk samenleving, waar de PvdA met 
bloedend hart het coalitieakkoord is ingegaan met bezuinigingen. Wat extra pijnlijk is omdat er in het 
lopende jaar onderuitputting is, omdat op een aantal budgetten te weinig aanvragen zijn geweest. De 
fractie zal daar tijdens de begrotingsbespreking met een voorstel over komen. 
De PW zou graag een toelichting horen van de PvdA, waar dit precies betrekking op heeft. 
De PvdA suggereert de PW goed op de PvdA fractie te letten tijdens de begrotingsbespreking, daar wordt 
het verder ingevuld. 
De hoogwaardige openbaar vervoersverbinding, gekoppeld aan de A27 verbreding, is de inschatting van de 
PvdA juist dat een extra rijstrook op de vluchtstrook het meest maximale is omdat het Rijk op dit moment 
niet bereidt is om iets te doen? 
IFA, de tekst ter toelichting om het IFA te vullen, daarbij vraagt de fractie zich af of het gaat om een 
politieke beslissing om mee te willen/kunnen doen aan het Integrale Afspraken Kader in Almere, of gaat 
het over techniek? 
De opmerking dat het op zich verheugend is dat r bij de bedrijfsvoering nauwelijks overschrijdingen zijn, 
behalve de voor iedereen zichtbare frictie. Daarvan hoopt het PvdA dat daar een afwijking naar boven is. 
Het is verheugend dat zich dit niet zoals op eerdere momenten er meer wordt uitgegeven aan 
personeelskosten dan begroot wordt. 
SP:ten aanzien van het CDA v^l de fractie opmerken: wat geweest is was ooit, ooit is wat geweest is, wat 
ook wel een achteruitspiegel genoemd wordt. 
De SP dankt het college en de organisatie voor het vele werk dat in de najaarsnota is gestoken en welke 
zorgt voor een behoorlijke doorkijk. Voor een groot deel kan de SP zich aansluiten bij de inbreng van het 
CDA en die van de SGP. 
De Roy Heiner Academy, in der t i jd moest dit met spoed door de Staten worden gejaagd, daar treedt nu 
een enorme vertraging in op. Het geld ligt op de plank en had wellicht voor andere zaken gebruikt kunnen 
worden. Hoe zit het met het fonds dat tot stand gebracht zou worden door het bedrijfsleven, zodat 
mensen met een smallere beurs toch aan de Roy Heiner Academy deel zouden kunnen nemen? 
Het financiële, bij de Voorjaarsnota zag men een aantal afstekkingen, wat men bij de Najaarsnota ook 
weer ziet, terwijl bij de Kadernota is afgesproken dit bij de Jaarrekening te doen. Beslispunt 2.2.a kan de 
SP zich voorstellen, maar 2.2.b, daar heeft de fractie grote moeite mee. De fractie wacht het antwoord 
van de gedeputeerde af, waarna wordt besloten of de SP hier wel of niet in mee kan gaan. 
Gedeputeerde Van Diessen heeft in maart van dit jaar de eerste paal geslagen in de verbreding van de 
Gooiseweg. Sindsdien is er niets meer gebeurd. GS verklaard dit op de volgende vAjze: het geld was er wel, 
maar Zeewolde had de zaak niet voor elkaar. Uit de media blijkt dat de gemeente Zeewolde zegt, dat zij 
wel v\nllen, maar dat de provincie niet met het geld afkwam. Wat is het echte verhaal? 
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Met betrekking tot de A6, de Ketelbrug, waarvan de burgemeester van Urk al heeft gezegd: 'bouw er een 
tunnel'. De SP wil GS oproepen om te onderzoeken hoe zaken daar versneld kunnen worden om de 
problemen daar op te lossen. 
SOPLUS doet de suggestie om deze tunnel met 'schokkers' te betalen. 
GroenLinks:er zijn een aantal vragen gesteld die de fractie ook wilde stellen. Specifiek de vraag van de 
PvdD over de rugstreeppad, waarom zijn deze mogelijkheden beperkt? 
Uit de Najaarsnota blijkt dat er dit jaar onvoldoende natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Wat was de 
reden hiervoor? 
De fractie sluit zich aan bij de vraag van het CDA en de PvdD met betrekking tot het 
natuurbelevingonderzoek. 
Het toekomst bestendige ecologische systeem, het plan om hier in eerste instantie minder geld in te 
stoppen, en de risico's worden beschreven. GroenLinks is hier niet heel gelukkig mee. De ecologische 
kwaliteit is al vrij slecht. Als dit nog meer naar achteren wordt geschoven dan duurt het nog langer 
voordat dit op peil is. ls er overleg met het Rijk om deze risico's echt te bepalen? 
OAAALA, wat op dit moment nog één kale vlakte is. In deze ti jd is er minder animo voor economische 
ontwikkelingen. De aankoop van percelen op het terrein is uitermate klein tot nihil. Is het niet beter om de 
inzet op dit terrein te beperken en te wachten op betere tijden? 
SGP: het geluid dat vanmiddag tijdens het werkbezoek werd afgegeven was anders. Er was enthousiasme 
en optimisme over het aantal bedrijven dat zich in korte termijn toch heeft aangemeld. 
GroenLinks: de directeur van OAAALA, van het vliegveld Lelystad, heeft vanmiddag gesproken. Er wordt 
enthousiasme van hen verwacht, want als zij zelfs geen enthousiasme meer zouden hebben. 
De WD steunt de uitspraak van de SGP hierover. Er is letterlijk gezegd dat men in verregaande staat van 
onderhandelingen is met bedrijven over 19 hectaren van de 20-25 beschikbare hectaren voor fase I. 
GroenLinks: eerst zien en dan geloven. 
D66: waar baseert GroenLinks deze uitspraken op, het idee dat het terrein onverkoopbaar is? 
GroenLinks zegt niet dat het terrein onverkoopbaar is. In deze ti jd kan, met alle berichtgeving in de 
media, bepaald worden dat er weinig vraag is naar bedrijventerreinen. Bedrijven zijn uitermate 
voorzichtig als het gaat om investeringen. 
De WD heeft voorgesteld om alles integraal te behandelen. De fractie realiseert zich dat het voor de 
gedeputeerde moeilijk is om op al deze vragen te reageren. 
Het is prima dat het voorlopig tekort uit de Voorjaarsnota in de Najaarsnota is gedekt en dat voor de 
hogere transitiekosten ook dekking is gevonden. Er wordt rekening gehouden met het nieuwe 
coalitieakkoord. In hoeverre wordt er echter geanticipeerd op het toekomstig beleid en de verandering? Zo 
gaat er in het Oostvaarderswold heel veel veranderen. In de Lage Vaart worden bijvoorbeeld 
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Als je in onderhandeling bent met een consortium, moet je dan 
allerlei acties uitvoeren in een dergelijk gebied, of met je dit voorbehouden voor de onderhandelingen? 
Hetzelfde geldt bij de financieringsfunctie. Er is een voorfinanciering van 20,9 miljoen. Als het consortium 
geen verbonden partij is, denkelijk op dit moment de stellingname vanuit het college, dan loopt de 
financiering af omdat er geen financiële relatie meer is. Je verwacht hier dan een uitspraak over. 
SPG: waarop baseert de WD dat het consortium niet wordt gezien als verbonden partij? 
WD: deze vraag heeft de fractie gesteld in een andere opinieronde. Een aantal maanden geleden heeft de 
WD een motie ingediend om een afwegingskader te hebben ten aanzien van vitale coalities en verbonden 
partijen. In een opinieronde van drie weken geleden heeft de commissaris aangegeven dat hij het 
consortium niet als verbonden partij ziet. Graag nadere toelichting van de gedeputeerde. In hoeverre houd 
je rekening met het toekomstig beleid in deze nota? 
Het saldo van € 23.000,- jongerenbeleid wordt besteed voor een afsprakenkader gemeente in plaats van 
het toe te voegen aan de algemene reserve. Wat is hier de reden voor? 
De subsidie voor de Hoge School Amsterdam leidt tot een voordeel in de periode 2006-2010 a € 
183.000,-. Het bedrag gaat terug naar de strategische en ontwikkelingsprojecten. De fractie leest uit het 
beeld dat eerst de algemene reserve zal worden volgestort tot een bepaald niveau. 
CDA: er zijn een aantal amendementen aangenomen waarin dit geregeld is. 
WD: er is geregeld dat de aanvulling er zou komen, wat hier niet gebeurt volgens de fractie. 
CDA: in het amendement is aangegeven dat dit zou worden gedaan. Een amendement kan het college niet 
naast zich neerleggen. Het is uitgevoerd tot het afgesproken minimum bedrag. 
De WD neemt dit dan aan. 
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Communicatie, de vitale coalities worden de primaire doelgroep in communicatie in plaats van de burgers. 
Hoeveel vitale coalitie zijn er dan dat dit zo'n intensieve communicatie gaat worden? 
De continuïteit van de website, er moet een datum op gezet worden dat deze echt gegarandeerd kan 
worden. 
De lange termijn agenda, deze wordt in het laatste kwartaal voorbereid. Wanneer komt de agenda 
daadwerkelijk? 
Er zijn een aantal zaken over verkeer gezegd. Uit de bijdrage van SOPLUS begrijpt de WD dat de vragen 
met betrekking tot de Q-liner goed zijn aangekomen. Wat betreft de Gooiseweg, daar is toch wel grond om 
te kijken dat dit op ti jd plaatsvindt. 
SGP: in het stuk wordt gezegd dat de gemeente Zeewolde onmachtig is om eerder te beginnen. 
De WD is van mening dat dit niet op deze wijze in het stuk staat opgenomen. Wellicht ligt het aan twee 
kanten. De WD wil hier duidelijkheid over. 
Wonen, tot 1 juli is een bijdrage verstrekt door Holwerd, 14 woningen, met als doel honderd. Waarom voor 
2011 naar beneden? Principieel heeft de WD geen bezwaar, maar wat staat er? 
PW:de financiële verordening van de provincie schrijft de Najaarsnota voor. Het stuk als zodanig is 
gedateerd, het gaat om een datum in jul i . Ook kan geconstateerd worden dat de Najaarsnota rapporteert 
in afwijkingen ten opzichte van de Voorjaarsnota, die weer rapporteert in afv\^jkingen ten opzichte van de 
Programmanota. Dit maakt het geheel niet echt leesbaar. Uit het stuk is een voordeel van € 862.000,-
tevoorschijn gekomen, omdat bepaalde voorstellen worden gedaan om dat bedrag te splitsen en toe te 
delen aan twee posten onvoorzien en de frictiekosten. 
De SGP kan meevoelen met de kritiek dat de informatie achterhaald is. 
De PW stelt een feit vast. Er is gerapporteerd in afwijking stand jul i , waardoor de discussie ook 
achterhaald is. In de tussentijd hebben al vele ontwikkeling plaatsgevonden. 
SGP: is de PW het met deze v^jze van rapporteren eens? 
De PW stelt nu alleen vast dat de discussie op bepaalde onderdelen wat achterhaald is. 
De fractie is van mening dat het prematuur is om het voordeel van 862.000,- te gaan verdelen. Er zijn nog 
een aantal zaken te gaan. Het wachten is op de september circulaire. Als je het stuk bekijkt kan men zien 
dat er eerst sprake is van ombuigingen. Er moet structureel 14 miljoen worden omgebogen en volgend jaar 
nog eens 4,5 miljoen. Inmiddels is er dit jaar al enig resultaat geboekt, 0,5 miljoen aan hele kleine posten. 
De toevoeging aan de post onvoorzien, € 238.00,-, dat is technisch te verdedigen omdat er een tekort is 
ontstaan. Wat is echter nog het bestaansrecht van deze post? Bij de Kadernota stond deze op 6 ton, welke 
nu is gehalveerd. In de begroting 2012 wordt deze nauwelijks teruggevonden onder de post reserves en 
voorzieningen. Wat is de ratio van deze post, of wordt deze misbruikt als speelruimte voor anderen? 
Toevoegingen aan de frictiekosten, daar ziet de PW geen reden voor. Het kan niet zo zijn dat de 
ombuigingen gebruikt worden om het begrotingstekort op te heffen en niet om onbestemde potjes te 
vullen. De reserve frictiekosten is tamelijk fors uitgevallen, welke jaarlijks autonoom wordt gevoed met 
0,9 miljoen onder de titel: 'reeds besloten door de vorige Staten'. Dit geeft aan dat er veel voeding 
plaatsvindt op autonome gronden die niet beoordeeld kunnen worden door de huidige Staten en resulteren 
uit een verder verleden, waarvan de zin zich aan de waarnemingen van de PW onttrekt. 
ChristenUnie: twijfelt de PW aan de legitimiteit van besluiten die door de staten zijn genomen voordat de 
PW haar intrede in de staten maakte? 
De PW vraagt zich af van wat de zin is om jaarlijks 0,9 miljoen toe te voegen aan deze post, wat de ratio 
is geweest. Dit is niet te achterhalen. 
ChristenUnie: de PW veroordeelt in haar bewoordingen besluiten die door Provinciale Staten van Flevoland 
zijn genomen. De fractie vindt dit een ernstig verwijt. 
PW: als dit de perceptie is, deze mag de ChristenUnie van de PW trekken. Deze intonatie heeft de PVV 
niet willen geven. De fractie wil alleen aangeven, dat zij de zin van dit soort zaken die in het verleden 
door de staten zijn besloten niet ziet. In de begroting 2012 vindt je dit op diverse plaatsen terug. Dit zal 
zich wel lenen voor een discussie in de werkgroep Planning a Control. Overal zijn stukken terug te vinden 
waarin is voorzien, vroegere besluitvorming en posten die gevoed worden door voor de PW onbekende 
bedragen zonder dat de fractie kan constateren wat de ratio en legitimiteit is. 
De PvdA heeft bij de PW al eerder gemerkt, ook toen het ging om het onderzoek Vitaal Platteland, dat als 
de fractie de achtergrond niet weet van een eerder genomen besluit, dat het besluit veroordeeld wordt. 
Men kan navragen. Telefoon, email, men kan een afspraak maken om uitleg te vragen over hoe iets 
bedoeld is. Zaken hoeven niet suggestief gezegd te worden zoals nu gebeurd. 
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D66 is uitermate verbaasd over deze inbreng van de PW, die besluiten uit een vorige Staten periode in 
twijfel trekt. Vindt de PW alle besluiten die in een vorige Staten periode zijn genomen onzinnig? 
De PW heeft de besluiten op zich,die in een vorige periode zijn genomen, niet in twijfel getrokken. De 
fractie heeft alleen vraagtekens gezet bij de ratio van de vulling van bepaalde reserves, waarvan de PW 
denkt, die zouden gecorrigeerd kunnen worden. Bij de frictiekosten vindt jaarlijks voor bijna één miljoen 
euro voeding plaats. 
De ChristenUnie is blij met de reactie van de PW, omdat de PW fractie aangeeft dat zij niet twijfelt aan 
de legitimiteit van de genomen besluiten. De eerder genomen besluiten zijn op een politieke basis en 
tijdgeest genomen, die op dat moment anders was dan deze op dit moment wordt beleefd. Dit betekent 
dat besluiten opnieuw genomen kunnen worden. Als er van de kant van de PVV voorstellen voor komen, 
dan kan dit overwogen worden. De ChristenUnie benadrukt dat zij zich er van verre houdt, dat er besluiten 
zouden zijn genomen die aan legitimiteit zouden ontbreken. 
De PW is blij dat de ChristenUnie een handreiking doet, dat sommige zaken vatbaar zijn voor 
heroverwegingen. 
De toevoeging aan de post frictiekosten van € 624.000,-, daar ziet de PW geen reden voor. Ombuigingen 
zijn niet bedoeld om dit soort posten te vullen. De reserve is op zich voldoende op peil, zelfs groter dan 
dat. Als je leest waar frictiekosten over gaan, dan zijn het onderwerpen die perfect in een endogene 
opvang gerealiseerd dienen te worden, in een personeelsbegroting. Er is geen reden om aanvullende 
financiering te plegen, zeker niet in een ombuiging waarvan de baten worden aangewend om dit soort 
zaken er bovenop te storten. Ook worden er verschillende benamingen gebruikt, frictiekosten en 
transitiekosten, wat verwarrend is. 
Het PMIT, waar kredieten voor investeringen en onderhoud plegen aan vaarwegen, drastisch zijn verlaagd. 
Kan de gedeputeerde dit toelichten? In het kader van de stille lasten, de nood van de provincie en de druk 
die de investeringswens van de gedeputeerde oplevert worden de stille lasten nog verder naar achteren 
geschoven. Dit heeft een effect op de noodzaak om eerder in te grijpen op de stille lasten. Graag uitleg 
van de gedeputeerde. 
IFA 2: gezien het debacle van IFA 1 dacht de PW dat besloten was om het delegatiebesluit in te trekken en 
alle projecten voor te leggen aan PS om een nieuwe set criteria te ontwerpen op basis waarvan IFA 2 nu 
beoordeeld zou kunnen worden. Hoe ver is IFA 2 op streek, zijn er projecten en waarom is in het kader van 
het terugbrengen van de delegatiebevoegdheid geen set van criteria aangeleverd, is er geen beleidsnota, 
hoe om te gaan projecten van IFA 2. 
De WD is blij dat er nu een tweede partij zich heeft aangesloten bij de schriftelijke vragen die de WD 
fractie heeft gesteld. 
De PW heeft geconstateerd dat IFA 2 en 3 met elf miljoen zijn gekort. 
D66 kan zich aansluiten bij de partijen die hebben geconstateerd dat er heel veel goed gaat. De 
Najaarsnota is niet een heel dik rapport, er staat niet heel veel in. De dingen die er in staan zijn goed te 
begrijpen. 
De grote onderinvesteringen bij infrastructuur, waarvan de Gooiseweg er één van is. Er zijn substantiële 
bedragen teruggevloeid naar de reserve, welke op een later tijdstip zullen worden uitgegeven. Als de 
fractie de begroting leest, dan leest de fractie niet dat er bovenop de gangbare bedragen extra bedragen 
zijn uit eerdere jaren. Graag een toelichting van de gedeputeerde. Het lijkt alsof er een extra dotatie 
wordt gedaan ten dele van de reserve. Dit zou dan een bedrag opleveren wat uitgegeven kan worden aan 
de Gooiseweg. De fractie v^l hier de Domineesweg aan toevoegen. Als het geld er is, dan zou dit ook 
gebruikt kunnen worden om projecten naar voren te halen. D66 constateert dat in de grond, water en 
wegensector de markt niet goed is. De prijzen zijn enkele tientallen procenten lager dan een aantal jaar 
geleden. D66 raadt het college aan om gebruik te maken van deze gunstige markt. Door nu aan te 
besteden kunnen mogelijk meer projecten uitgevoerd worden. Graag een reactie van de gedeputeerde 
hierop. 
De Najaarsnota gaat over het eerste half jaar, waarbij het college aan het eind van die periode is 
aangetreden. Toch is het al gelukt een aantal ombuigingen voor elkaar te krijgen. Zijn er ook al projecten 
opgestart door het college die nog niet in de Najaarsnota zijn opgenomen, maar waarvan de kosten in de 
Jaarrekening van 2011 terug te vinden zijn? 
ChristenUnie: suggereert D66 dat het college projecten uitvoert waarvan de staten geen opdracht hebben 
gegeven, dat het college daarmee de staten achteraf feitelijk tot voldongen feiten plaatst? De 
ChristenUnie kent het college zo niet. 
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Voorzitter: D66 heeft vastgesteld dat deze nota van juli dateert en dat er mogelijk daarna nog 
ontwikkelingen zijn, die de staten wellicht nog niet kent. 
D66 beaamt dit. 
Bij de besteding van de ISV gelden, tweede en derde tranche, is geschreven dat er geen aannames zijn 
ingediend voor de derde tranche van deze gelden door de Flevolandse gemeenten. Het restant zal worden 
overgeheveld naar 2012. D66 vraagt zich af wat de VS heeft gedaan om het bestaan van deze middelen 
onder de aandacht van de verschillende colleges te brengen en wat de VS concreet doet om deze gelden te 
beschikken voor stedelijke vernieuwing in Flevolandse gemeenten. 
Zorg en sociale kwaliteit, als participatie van kwetsbare groepen aan de orde komt, wordt geschreven dat 
projecten worden afgebouwd, dat er geen nieuwe projecten worden gestart in lijn met het coalitie 
akkoord. D66 heeft al eerder haar zorg geuit over de zorgvuldigheid van de afbouw van deze subsidies en 
andere bijdragen die de provincie doet. Kan het college concreet beschrijven wat de consequenties van de 
afname van deze en projecten die nog doorlopen, zijn? 
Voorzitter: er zijn veel vragen gesteld, waarvan een deel inhoudelijk van aard. Het college wil haar best 
doen om deze vragen te beantwoorden en stelt voor om daarvoor de vergadering tien minuten te schorsen, 
zodat de vragen niet schriftelijk beantwoord hoeven te worden. 
De vergadering gaat akkoord. 

De vergadering wordt om 20:10 uur geschorst. 

De voorzitter hervat de vergadering om 20:25 uur en geeft het woord aan gedeputeerde Witteman, die 
namens het college de vragen uit de eerste termijn zal beantwoorden. 
Gedeputeerde: het is voor de gedeputeerde de eerste keer dat hij in de hoedanigheid van 
portefeuillehouder financiën de vragen zal beantwoorden. Hij heeft zich hier de afgelopen dagen op 
voorbereid. Er zijn veel vragen gesteld op de beleidsterreinen van de collega's van gedeputeerde 
Witteman. Het college heeft haar best gedaan om deze afwegingsnota zo dun mogelijk te krijgen. Hoe 
minder er in staat, hoe beter er uitvoering is gegeven aan hetgeen de staten, of de staten uit de vorige 
periode heeft vastgesteld. Het nieuwe coalitieakkoord heeft hier doorwerking op omdat daar een aantal 
afspraken in zitten in hoeverre er met middelen kan worden geschoven, wat beperkt is. Het moment dat 
de gedeputeerde de nota voor het eerst zag, de uitspraak van de PW daarover kan de gedeputeerde 
begrijpen, maar de vergadersystematiek leidt er toe dat het moment dat de gedeputeerde de nota voor 
het eerst ziet en PS dat daar een verschil van twee of drie maanden tussen zit. Dit heeft te maken met de 
wijze van agenderen en de wijze waarop zaken in procedure komen. In het kader van de evaluatie van de 
gehele systematiek kan hier wellicht naar gekeken worden. Ook de gedeputeerde vindt de Najaarsnota 
dun, ook in vergelijking met de afgelopen jaren. Dit betekent een minimum aan afwijkingen van het door 
de staten vastgestelde beleid. 
De gedeputeerde doet zijn best de vragen te beantwoorden. Daar waar beter lijkt dat nu niet te doen, zal 
dit worden overgelaten aan de portefeuillehouder, mogelijk tijdens de begrotingsbehandeling omdat zij 
over de toekomst gaan. 
Vertraging Gooiseweg: op dit moment is intern een notitie in de maak om daar antwoord op te geven. 
Gedeputeerde Lodders komt op korte termijn met een uitleg. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid 
wordt gegeven over de vermeende spanning tussen de provincie en de gemeente Zeewolde. 
ChristenUnie: dit klinkt als een toezegging. Volgende week moet de begroting worden vastgesteld. Is de 
informatie er voor de begrotingsbehandeling? 
De gedeputeerde: aanstaande maandag staat het onderwerp op de agenda bij de portefeuillehouder. 
Gedeputeerde Witteman zal aan gedeputeerde Lodders doorgeven dat PS er prijs op stelt deze informatie 
zo spoedig mogelijk te ontvangen. 
De ChristenUnie verzoekt de gedeputeerde mee te geven dat de staten de informatie graag wil betrekken 
bij de behandeling van de begroting. 
De gedeputeerde: de Roy Heiner Academy, de provincie is men hen in gesprek, omdat in het verleden 
optimistischer naar de toekomst is gekeken dan de werkelijkheid nu is. Op korte termijn zal hier 
informatie over gegeven worden. Omdat hierin een samenwerking is met de gemeente Lelystad zal dit 
gelijktijdig plaatsvinden. 
De gemeente Urk voldoet nog niet aan de taakstelling voor statushouders. Hierbij maakt de gedeputeerde 
de kanttekening dat de provincie Flevoland de provincie is die het beste voldoet aan de verplichtingen. 
Het zit wat Urk betreft vooral in de aansluiting. Urk is goed in het aanbieden van woningen voor grote 
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gezinnen en het COA is sterk in het zoeken van woningen voor kleine gezinnen. Voordeel is, dat als er een 
groot gezin is, er aan een groot deel van de taakstelling is voldaan. Er is geen reden om aan te nemen dat 
op Urk deze taakstelling niet serieus wordt ingevuld. 
Het onderzoek beleefbaarheid natuurgebieden, daar moet de gedeputeerde het antwoord schuldig op 
blijven. Gedeputeerde Witteman zal zijn collega vragen de staten hierover te informeren. 
De zichtbaarheid van de provincie, deze is, als het gaat om de ombuigingen, voor een deel gesneuveld. 
Persoonlijk vindt de gedeputeerde dat er maar één goede meting is, één keer in de vier jaar de 
verkiezingen. Je moet je afvragen hoe graag je wilt weten hoe de burger denkt over de provincie en dat je 
dit met grote regelmaat wilt meten. Bij dit college is daar wat minder gevoel voor. Tijdens de uitvoering 
van zijn werkzaamheden in de provincie hoort de gedeputeerde ook hoe er over de provincie gedacht 
wordt. Als er 14 miljoen bezuinigd moet worden, dan vindt het college dat dit een post is die niet het 
allerbelangrijkst is. 
De CDA fractie vindt dat als je, je als provincie niet meer onder het voetlicht brengt, je, je eigen positie 
ondergraaft. 
De gedeputeerde: je moet je wel onder het voetlicht plaatsen, dat gebeurt voortdurend in persberichten 
en uitingen. De vraag is, of daar ook nog een soort van marketingstrategie op moet hebben om jezelf te 
verkopen. In de marketingterm heb je het over meten wat het effect ervan is en hoeveel mensen weten 
wat de provincie doet. Je moet je als provincie vooral profileren door te laten zien dat je dingen doet en 
niet door het ook nog eens te gaan verkopen. 
CDA: in de nota staat, de primaire doelgroep zijn de vitale coalities geworden. De vraag is, of dat een 
juiste keuze is. 
De gedeputeerde: vitale coalities kunnen in veel gevallen ook burgers zijn. Er wordt gezocht naar groepen 
die een gezamenlijk belang hebben, die met de provincie aan de slag v^'llen om punten, die de provincie 
belangrijk vindt, ut te voeren. Wat in een aantal gevallen ook burgers kunnen zijn. 
CDA: hoe verhouden burgers zich tot verbonden partijen? 
De gedeputeerde: verbonden partijen zijn in de ogen van het college heel iets anders dan vitale coalities. 
Later komt de gedeputeerde hierop terug. 
WD: hoeveel vitale coalities zijn er op dit moment? 
De gedeputeerde: je kunt je afvragen wat een vitale coalitie is. Algemeen zijn vitale coalities een aantal 
partijen die hetzelfde belang voor ogen hebben, die de handen ineen slaan om een gezamenlijk doel te 
bereiken. Dat kan op veel verschillende manieren gebeuren, zoals in verbonden partijen, samenwerking en 
fusies. 
SOPLUS: de gedeputeerde noemt de resultaatmeting en noemt tegelijkertijd de persberichten die met 
grote regelmaat worden aangegeven. De fractie denkt dat het van groot belang is, dat de perceptie van 
die berichten in de gaten worden gehouden. SOPLUS heeft de indruk dat er heel veel wordt geproduceerd, 
maar dat het resultaat naar de burgers toe in de publiciteit buitengewoon gering is. 
De gedeputeerde is dit met SOPLUS eens. 
D66: als het gaat om vitale coalities en de beschrijving van coalities, vraagt de fractie zich af wanneer een 
coalitie vitaal genoemd kan worden. 
De gedeputeerde: aan de hand van de motie die de WD heeft ingediend is er een notitie onderweg die 
vooral gaat over verbonden partijen, maar waar ook met betrekking tot dit onderwerp nog eens naar 
gekeken zal worden. De gedeputeerde stelt voor deze notitie af te wachten. 
PW: wellicht is dit duidelijk aantoonbaar de overtolligheid van de provincie als bestuurslaag. 
De gedeputeerde: dat zegt in dit geval ook iets over de PW. 
De internetsite, op dit moment is men bezig om een nieuw content management systeem te selecteren, 
wat alles te maken heeft met de stabiliteit en de kwaliteit van de internetsite. Dit is er nog niet. Tot die 
ti jd zijn er intern maatregelen genomen die de stabiliteit moeten garanderen. De gedeputeerde heeft 
begrepen dat dit op dit moment een werkbare situatie is. 
De motie energiezuinige auto's, daar is inmiddels over af gerapporteerd. Er ligt een reactie van de 
belastinginspectie. Het college heeft dit vastgesteld. Het kan zijn dat deze nog onderweg is. 
De opbrengsten uit de energie aandelen, de staten heeft hier in het verleden een besluit over genomen. Er 
zijn nu extra opbrengsten vanuit energie aandelen. Het college ziet op dit moment niet direct een 
noodzaak om dit via dezelfde weg naar de reserve DEON te sturen. Dat is een discussie die de staten met 
elkaar moet voeren. De gedeputeerde weet sinds kort dat er toen is besloten om structureel ook in de 
toekomst alle inkomsten daarvoor te bestemmen, of dat het een eenmalig iets is geweest. Het college 
heeft de keuze gemaakt om dit aan de gewone reserve toe te voegen. 
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De reserve frictiekosten, € 624.000, in het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over de transitie, de 
ombuiging. Het feit dat er een sterke reductie op de formatie wordt doorgemaakt, maakt dat er geld nodig 
is om dat te realiseren. Er moet op een behoorlijke manier mee omgegaan worden. Het benodigde bedrag 
is geraamd. Een groot deel wordt uit de reserve pMJP gehaald, maar een klein deel mocht niet, wat nu 
wordt aangevuld. 
CDA: dat is niet juist. Er is bij het opstellen van de jaarrekening is er van uitgegaan dat er een bedrag van 
pMJP beschikbaar was en dat het zou worden toegevoegd aan deze reserve. Later bleek dat dit een fout in 
de jaarrekening was. 
De gedeputeerde: ja, maar een deel is op die manier wel toegevoegd, alleen nog niet het totale bedrag, 
wat nu wordt aangevuld met € 624.000. 
De verwachtingen met betrekking tot OAAALA, dit wil de gedeputeerde aan collega Lodders overlaten. 
Kan GroenLinks de antwoorden dan schriftelijk verwachten? 
De voorzitter stelt voor om dit te betrekken bij de beschouwing van de begroting. 
De gedeputeerde: de vraag, wat zijn de verwachtingen met betrekking tot OMALA voor de toekomst, zoals 
deze is gesteld door het CDA, is zeer breed gesteld. Het verzoek aan het CDA om in de tweede termijn de 
vraag spits te formuleren, zodat collega Lodders weet waarop hij moet antwoorden. 
SOPLUS: als er nader gerapporteerd wordt over OAAALA is het wellicht mogelijk om de laatste actualiteiten 
toe te voegen. Zijn de problemen bij het Aviodrome van invloed op de ontwikkeling van OAAALA? 
Als de gedeputeerde heel snel antwoord geeft dan is het antwoord nee. Deze vraag zal er bijgelegd 
worden. 
Aanbesteding OV, als het openbaar vervoer wordt aanbesteed, dan wordt er een programma van eisen 
gemaakt waar de staten bij betrokken wordt. Daarna gaat het de procedure in. De gedeputeerde wil de 
staten niet aanraden om in de aanbestedingsprocedure een rol te spelen. 
Het staat de SGP niet voor ogen wanneer de staten bij het programma van eisen betrokken is. Deze zal dan 
wel geweest zijn. Nu is deze teruggekomen met een teleurstellend resultaat. Er moeten nieuwe keuzes 
gemaakt worden, waar de staten niet bij betrokken wordt. 
De gedeputeerde: daar heeft het college keuzes gemaakt, waar het verantwoording over aflegt als daar 
behoefte aan is. Daar moet dan een apart moment voor gekozen worden. 
Oostvaarderswold, over dat project zal de staten binnenkort veel informatie ontvangen. In het 
coalitieakkoord is gezegd dat het college hier binnen een half jaar, 18 december, met voorstellen komt. 
Zoals het er nu naar uitziet kan de Staten in de loop van volgende week deze informatie tegemoet zien. 
De SGP heeft het ook over emoties. 
De gedeputeerde: met betrekking tot de start van de compensatie maatregelen zijn er afspraken gemaakt 
met zes boerenbedrijven, waar men persoonlijk langs is geweest. Het gaat om boeren die in een ver 
verleden overeenkomsten met de provincie hebben gesloten waarin de grond is verkocht. Op een tijdelijke 
basis mogen zij blijven zitten, tegen buitengewoon lage tarieven, maar onder de voorwaarde dat als de 
gronden nodig zijn dat zij moeten vertrekken. Er wordt maatwerk geleverd. Er wordt naar de persoonlijke 
situatie gekeken. Het is de gedeputeerde niet bekend dat er al mensen in december weg moeten zijn. In 
april is de vroegste termijn. Als de SGP zegt dat zij wordt lastig gevallen, dat het echt niet kan op die 
wijze, dan hoort de gedeputeerde dat graag, zodat er naar gekeken kan worden. Dat er behoefte is aan 
een informatiebijeenkomst in de omgeving dat is absoluut waar, maar ook daarvoor geldt: de 
besluitvorming wordt nu ingegaan, het onderwerp zal de komende maanden hoog op de agenda staan. Een 
onderdeel hiervan is de communicatie naar de mensen die het direct treffen, met name de boeren in het 
gebied, de 15 boeren waar nog geen overeenstemming mee bereikt is. 
De ILG-middelen, kavelruil, er gebeurt zeer veel op het gebied van ILG zodat deze vraag niet eenduidig te 
beantwoorden is op dit ogenblik. Met elkaar wordt de besluitvorming ingegaan als het gaat om het 
onderhandelaars akkoord tussen het IPO en plekken over dit onderwerp. De gedeputeerde stelt voor om bij 
de behandeling van dat stuk, dat in december zal plaatsvinden, daar duidelijkheid over te vragen. 
Gedeputeerde Appelman houdt zich met dit onderwerp bezig. 
Roggebotsluis, hier bli jft de gedeputeerde het antwoord over schuldig. De collega zal gevraagd worden 
hierop te reageren. 
De ChristenUnie, het CDA, maar ook het college vindt de tienermoeders een belangrijk onderwerp. 
De fauna passages, deze vragen kan de gedeputeerde niet beantwoorden. Hij zal deze vragen aan 
gedeputeerde Bliek voorleggen. 
SOPLUS komt met een aantal onderwerpen waarbij je de vraag stelt, daar kan je als provincie niet zo heel 
veel mee doen. Over de Q-liner zijn inmiddels schriftelijke vragen binnengekomen. Binnen het college 
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heeft de gedeputeerde de beantwoording langs zien komen, dus die zullen snel naar de staten toekomen. 
Dat mensen boven de 80 jaar weer zelfstandig moeten gaan wonen, als ze dit graag willen dan is dit prima, 
maar dat is een gemeentelijk onderwerp. De provincie heeft wel een aantal prioriteiten, vooral de 
eenzaamheid bestrijding. 
SOPLUS: de gedeputeerde zegt, als de mensen die het graag willen. Het gaat hier echter om mensen van 
80+, die al een aantal jaren in een verzorgingshuis wonen en die verplicht worden zelfstandig te gaan 
wonen. 
De gedeputeerde: de provincie heeft hier volstrekt geen rol in. 
De vraag of de € 24.000 die over is op wonen niet kan worden ingezet bij de verloedering in oude wijken, 
dat is een onderwerp dat gemeentelijk is. 
De inschatting van de PvdA, dat een extra rijstrook op de invoegstrook A27 het maximaal haalbare is op dit 
moment, dat is ook de inschatting van het college. De verschuivingen binnen het IFA, dat is techniek. 
De ChristenUnie heeft moeite met beslispunt 2.b, graag uitleg van de fractie hierover. 
De SP ten aanzien van de Ketelbrug, toevallig heeft het college gistermiddag kennisgemaakt met de 
directie Rijkswaterstaat, waar de Ketelbrug een dankbaar onderwerp voor is. Rijkswaterstaat had cijfers 
voorhanden over hoe vaak een tunnel gestremd is en hoe vaak een brug, daaruit bleek dat men dan toch 
maar beter een brug kan hebben. Rijkswaterstaat heeft de Ketelbrug in de investeringsplannen bestaan 
voor vervanging van de vitale systemen in 2012. Het gaat hier om een bevoegdheid van Rijkswaterstaat 
zelf, waar de provincie buiten staat. Wel heeft de provincie gistermiddag in het gesprek aangedrongen op, 
dat het voor de provincie een belangrijke verbinding is die storingsvrij zou moeten werken. 
ChristenUnie: de vergelijking cijfers van Rijkswaterstaat stremmingen, gaat dit alleen over incidenten of 
ook over brugopeningen? 
De gedeputeerde: het ging over, in zijn algemeenheid, een goed functionerende brug. Daar zeggen zij over 
dat dit niet een slechte oplossing is met betrekking tot de bereikbaarheid. Een tunnel zou niet een 
oplossing van alle problemen zijn. De problemen zitten in de techniek van de huidige brug welke 
vervangen moet worden. 
De vraag van GroenLinks met betrekking op de rugstreeppad en het natuurbelevingonderzoek, daar heeft 
de gedeputeerde al een toezegging gedaan. De mening met betrekking tot OAAALA, heeft de gedeputeerde 
hier kunnen constateren dat er weinig draagvlak is, ook binnen het college niet. In het coalitieakkoord zijn 
hier afspraken over gemaakt. Met betrekking tot het toekomstig bestendig ecologisch systeem, intensief 
overleg met het rijk, dat klopt. Gedeputeerde Bliek rapporteert daar regelmatig over. Over de risico's in 
dat proces wordt gesproken. Het is een proces waar de kosten uiteindelijk op die plek neer moeten komen 
daar waar de provincie dit graag wil hebben. Gedeputeerde Bliek kan hier meer over vertellen. 
De WD geeft aan dat het prima is dat het tekort uit de voorjaarsnota is gedekt. Er wordt op een aantal 
punten rekening gehouden met het nieuwe coalitieakkoord. Het college houdt zich ook aan de begroting 
2011. Nieuwe projecten alvast starten omdat ze in het coalitieakkoord staan, maar die niet zijn voorzien in 
de begroting, die kunnen vanzelfsprekend niet uitgevoerd worden. Wel wordt op een aantal punten taken 
die in de begroting staan, maar waarvan in het coalitieakkoord wordt gezegd dat die worden afgebouwd, 
dat er op voorhand al op een aantal punten waar geld overblijft afgebouwd. Ook is er een afspraak 
gemaakt dat er niet meer middelen wordt geschoven tussen verschillende functies in de begroting. 
Anticiperen op toekomstige beleid, hierbij het voorbeeld van natuurvriendelijke oevers in relatie tot het 
plangebied Oostvaarderswold. De gedeputeerde stelt voorop, dat als het gaat om de uitvoering van 
Oostvaarderswold, dingen pas worden veranderd als er besluitvorming is geweest. Alles wat voorzien is 
bli jft op manier staan. Als het gaat om het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, dan is dit een 
maatregel die ook zonder Oostvaarderswold zou plaatsvinden, vandaar dat hier geen onderscheid wordt 
gemaakt. Oostvaarderswold wordt pas aangepast in de begroting op het moment dat de staten de 
besluitvorming achter de rug heeft. 
Oostvaarderswold voor een verbonden partij, de besluit begroting verantwoording (BBV) geeft een exacte 
definitie van wat verbonden partijen zijn. Die bepaalt ook dat verbonden partijen in de begroting in een 
apart hoofdstuk worden vermeld. Verbonden partijen zijn partijen waar de provincie bestuurlijk 
deelgenoot van is, mee besturen en waar de provincie een financieel risico mee loopt. Het voorstel met 
betrekking tot het consortium, is een voorstel waar de provincie juist niet in mee doet en ook geen 
financieel risico in het consortium heeft. Op grond van de definitie in het BBV kan de gedeputeerde 
voorspellen dat Oostvaarderswold niet in een verbonden partij constructie komt, waar het college zich erg 
prettig bij voelt. 
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WD: je hebt verschillende vitale coalities. Voor verbonden partijen is er een afwegingskader. Er zou ook 
een dergelijk afwegingskader moeten zijn voor vitale coalities. 
De gedeputeerde: begin december kan hier een notitie over tegemoet worden gezien. Dat je een 
afwegingskader voor verbonden partijen hebt, dat heeft alles te maken met de risico's. Je zou ook kunnen 
zeggen, omdat de vitale coalities in zoveel vormen voorkomen moet je op het moment dat je een besluit 
hebt waar een vitale coalitie in zit, op dat moment goed onderbouwen waarom je dat die manier wilt. De 
discussie hierover komt nog. Als de gedeputeerde de besluitvormingskalender van Oostvaarderswold ziet, 
dan zal de definitieve besluitvorming bij Oostvaarderswold nog enige ti jd duren. Het college wil 
Oostvaarderswold in twee rondes doen, waarbij in eerste instantie aan de staten wordt gevraagd hoe zij in 
hoofdlijnen denkt over wat er ligt, om vervolgens in de tweede ronde meer gedetailleerde, uitgewerkte, 
definitieve besluiten te nemen. 
Met betrekking tot de € 23.000 jongerenbeleid, die gaat naar het afsprakenkader gemeente, waarbij in de 
begroting jongerenbeleid en jeugdzorg bij elkaar. Het wordt doorgeschoven naar de snijvlak projecten, in 
het kader van de jeugdzorg. Dit wordt gedaan, omdat de staten veel belang hecht aan de aansluiting 
zoeken van de kaders met betrekking tot de jeugdzorg. Het was ook een keus geweest om de € 23.000 te 
laten vrijvallen naar de reserve, daar is het college echter niet voor. Het is aan de staten om te 
beoordelen of zij het eens is met deze keuze van het college. 
De € 183.000 voor de Hogeschool gaat naar de strategische ontwikkel projecten, waar het geld ook 
uitkwam. Het geld is nu vrijgevallen voor dit project. Het college laat het geld weer teruggaan naar waar 
het geld oorspronkelijk uit is gekomen. Het is een geoormerkt deel van het geld geweest. 
Aan de lange termijn agenda wordt gewerkt. De gedeputeerde zal navragen wanneer deze precies 
verschijnt. 
Met betrekking tot wonen, daar heeft de staten het over de bijdrage, waarom deze ISV bijdrage daalt. Dat 
is voor een deel omdat er minder gebouwd wordt, dus minder beroep wordt gedaan op de regeling. De 
middelen die daaruit vrijvallen gaan door naar 2012, waarbij het college hoopt dat er dan meer gebouwd 
wordt en er meer gebruik wordt gemaakt van deze regeling. 
De PW heeft het er over dat het stuk gedateerd is. Het college doet niet anders dan hetgeen er in de 
Planning a Control cyclus is afgesproken. Dat het dan wat gedateerd wordt, dat is waar. De gedeputeerde 
zou graag willen kijken of er in de toekomst door gebruikmaking van techniek het geheel iets sneller kan. 
Voor een deel heeft het echter ook met de besluitvormingscyclus te maken. Het is echter niet zo dat de 
waarde van het stuk hierdoor een stuk daalt. De najaarsnota komt veel vroeger bij het college, die het 
stuk gebruikt om bij te sturen. Er kunnen dan maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat er bij 
de jaarrekening nog steeds een probleem zit. Een aantal zaken die werden aangekondigd in de eerste 
versies, daar heeft het college van gezegd, nee, dat gaan we niet doen en de afdelingen vervolgens 
gevraagd maatregelen te treffen. Het college is van mening dat er in september ook nog goed kan worden 
bijgestuurd in het resterende deel van het boekjaar. 
De provincie heeft geen onbestemde potjes, of eigenlijk maar één, onvoorzien. Onvoorzien is 3 ton, 0,2 % 
van de begroting, welke gebruikt kan worden in die gevallen waar echt onvoorzien is. De drie O's zijn 
daarover vastgelegd. In het verleden was de post onvoorzien groter, deze heeft het college gehalveerd. In 
de jaarrekening moet bekeken worden in hoeverre de 3 ton nodig is en daar kan gekeken worden waar het 
geld voor gebruikt is. De gedeputeerde verzoekt de staten daar goed naar te kijken en te oordelen of het 
terecht is dat dit potje daarvoor is, of niet. Er kan dan worden voorgesteld om deze post uit de begroting 
te schrappen. Alle andere potjes die de PW als onbestemd betiteld, welke zou de gedeputeerde graag 
willen horen van de PW fractie, om vervolgens samen te kijken hoe er in het verleden besloten is om die 
reserves in te stellen en waarom dat van belang is. De gedeputeerde en de ambtenaren zijn bereid daar 
ti jd voor vrij te maken, om dit alles uit te leggen en te laten zien. 
De PW fractie maakt graag gebruik van dit aanbod, vooral waar het gaat om de post frictiekosten, waar 
het gaat om de € 624.000 die erbij wordt gedaan, wat volgens de PW niet kan / nodig is. 
De gedeputeerde: de PW heeft aangegeven dat de formatie sterk teruggebracht moet worden. Het college 
komt met een aanpak voor de komende vier jaar waarbij de formatie sterk wordt teruggedrongen. De 
gedeputeerde gaat ervan uit dat de PW het van belang vindt, dat als er formatie wordt teruggebracht, dat 
er op een buitengewoon sociaal verantwoorde wijze met mensen wordt omgegaan. Dat er wordt gekeken 
of er door middel van bijscholing, outplacement, wat dan ook, ervoor gezorgd wordt dat de mensen op een 
goede plek terechtkomen. Daar heeft de provincie ook belang bij. Daar is dit geld voor bedoeld. De 
gedeputeerde beloofd, dat als dit geld niet nodig is, als het met minder kan, dit zal gebeuren en de 
middelen dan weer vrij vallen. Op dit moment deze pot korten is een signaal aan de medewerkers dat de 
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provincie wel terug wil in formatie, maar dat niet serieus wordt genomen dat daar ook iets voor moet 
gebeuren. Vindt de PW ook dat de provincie een sociaal werkgever moet zijn, dat mensen die vaak al 
tientallen jaren voor de provincie werken het verdienen om op een fatsoenlijke wijze behandeld te 
worden? Als dat het geval is, dan is de PW het er ook mee eens dat er geld wordt neergezet om dit op te 
lossen. 
De PW koppelt beide zaken niet aan elkaar. Wel dient de werkgever zich sociaal verantwoordelijk op te 
stellen, maar de vraag is of je dit soort potjes op deze manier mag inrichten en daarvoor gebruiken, waar 
ook een begroting voor is. Bovendien wil de fractie de gedeputeerde eraan herinneren dat de € 400.000 die 
ooit bedoeld was om, om te buigen in het kader van externe inhuur. Daarvan is later toegegeven dat dit 
niet zou gaan gebeuren. Bij de PW komt het beeld voor dat aan de ene kant het hoog is en het aan de 
andere kant hoog is. De fractie wacht de voorstellen verder af. 
De gedeputeerde is blij dat de PW aangeeft dat zij vindt dat er op een sociaal verantwoorde manier met 
de mensen moet worden omgegaan. Het college geeft daar uiting aan door dit bedrag hiervoor te 
reserveren. 
PW: in het sociaal jaarverslag 2010 werd gemeld dat afgelopen jaren werd besloten meer formatie toe te 
kennen aan de organisatie om met name besparing op externe inhuur te realiseren. Dat laatste is niet 
gebeurd. De provincie zit met een te hoge externe inhuur en met meer formatie. 
De gedeputeerde adviseert om deze discussie niet opnieuw te beginnen, deze is al gevoerd en daar zijn 
goede afspraken over gemaakt hoe dit gerapporteerd zal worden. 
De ChristenUnie onderschrijft hetgeen de gedeputeerde met betrekking tot het sociaal werkgeverschap 
aanhaalt. Of dit nu moet betekenen dat de frictiepot daarvoor vergroot moet worden? Als de fractie 
inzicht heeft op welke wijze het college hier invulling aan wil geven richting het personeel, dan is het 
vroeg genoeg. Dan zijn er algemene middelen waar men uit kan putten. Het personeel kan dan niet 
aanhalen dat, omdat er geen frictie of onvoldoende frictie middelen zouden zijn, het sociaal beleid geen 
gestalte kan krijgen. Kom eerst met een goed plan. 
De PW kan zich hierin vinden. 
Het CDA vindt dat dit op deze wijze goed verwoord is. 
De gedeputeerde is ook voorzitter PaO. voor deze portefeuillehouder ligt er in dat opzicht een forse 
opgave als het gaat om de reductie van de formatie. Het getuigt van sociaal werkgeverschap dat je laat 
zien dat je reserveert voor dat hele traject. Op het moment dat de staten de portefeuillehouder vraagt om 
de gesprekken aan te gaan met de bonden, tussen de organisatie en de ondernemingsraad, waar afspraken 
worden gemaakt over sociale plannen en daarboven hangt dat de staten uiteindelijk wel een keer moeten 
gaan instemmen met de vraag of daar dan ook geld beschikbaar voor komt, dan zit je daar op een 
verkeerde manier aan tafel. Deze provincie moet als werkgever afspraken kunnen maken met het 
georganiseerd overleg en ondernemingsraad over dit soort trajecten. Op het moment dat de staten de 
gelden daarvoor vooralsnog nog niet beschikbaar stelt, dan zit je daar volstrekt voor Jan met de korte 
achternaam aan tafel en word je niet meer serieus genomen. De reductie van formatie met 52 fte is goed 
haalbaar, maar dan moet de staten er wel voor zorgen dat dit college voorzien is van voldoende middelen 
om dat op een sociaal verantwoorde manier te kunnen doen. 
Christenunie: de wijze waarop de gedeputeerde dit nu in een bepaald licht trekt, daar kan de fractie zich 
niet in vinden. De ChristenUnie is voor het sociaal werkgeverschap, gaat ervan uit dat het college met een 
goed plan komt. Er werd door de PW al aangehaald dat er aan inhuur altijd een enorm bedrag werd 
besteed. Er moet goed gekeken worden in welke mate de provincie haar eigen personeel daarvoor in kan 
zetten en dat het aantal ontslagen medewerkers tot het minimum moet worden beperkt. Dat kan pas als 
de staten van de gedeputeerde hoort wat de gedeputeerde nu werkelijk wil. Zolang de gedeputeerde dit 
niet aangeeft en er alleen maar een getal van 50 of 52 fte wordt genoemd, is niet duidelijk waarover 
gesproken wordt. 
PW: het kan net zo goed uit allerlei vacature ruimte enzovoort gehaald worden om aan zonder dat dit 
direct leidt tot gedwongen ontslagen. Is de provincie al voorzien in een sociaal statuut? is er al overleg 
geweest met de bonden en zijn er al spelregels bepaald? 
De gedeputeerde: de provincie heeft een sociaal statuut en is in overleg met de werknemers delegaties om 
daar nadere afspraken over te maken. Als het gaat om de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van 
het personeelsbeleid, dat is in handen van het college gegeven. Het college gaat hier serieus mee om. De 
zaken die genoemd worden, die normaliter niet op tafel bij de staten komen, de staten het college de 
bevoegdheid voor gegeven heeft, die worden uitgevoerd. Ook de ondernemingsraad en het GO is zeer 
geïnteresseerd in wat er in het coalitieakkoord staat en hoe hiermee omgegaan wordt. Er worden 
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gesprekken evoerd. Dit wordt niet iedere dag gerapporteerd aan de staten, het is onderdeel van het 
werkgeverschap. 
PvdA: tijdens de vorige periode is er een aantal malen gesproken over het personeelsbeleid. Toen werd er 
nog uitgegaan van een mogelijke groei. De staten was toen zeer content met een goed personeelsbeleid. 
WD: in de vorige Staten periode was er de motie verantwoorde groei. Dat was in feite een nulgroei, maar 
rekening houdend met taken die erbij kwamen. In de periode daarvoor was er een nulgroei, dat was 
bedoeld vanwege de onstuimige groei van deze organisatie. Dit thema is op zich een thema dat niet nieuw 
is. 
De PvdA heeft het over goed personeelsbeleid voeren en daar achter staan als staten. Nu de 
omstandigheden zo veranderd zijn, waardoor er een fors aantal mensen uit moet, omdat taken wegvallen 
en de taakstelling. Het is logisch dat de plannen nog verder geconcretiseerd moeten worden. Het is naïef 
om te denken dat je dat straks wel uit vacature ruimte of onderbezetting zou kunnen opvullen. Het lijkt de 
PvdA alleen maar heel verstandig om daar nu een budget voor de ramen. Als het met minder kan graag, 
maar dit nu doen. 
WD: dit is een onderwerp wat al jaren een 'hot topic' is. De fractie wil best de ruimte geven om het beleid 
goed te kunnen voeren. Je zult echter op frequente wijze moeten terugrapporteren wat er gebeurd is met 
het geld. Dat is de boodschap die hier, met elkaar, wordt meegegeven. 
De gedeputeerde is het hier volstrekt mee eens. Het college is bereid elke euro die wordt uitgegeven te 
verantwoorden, wat ook zal gebeuren. De staten moet het college wel in de gelegenheid stellen om haar 
werk goed te doen. Op het moment dat de staten zouden zeggen, we halen het geld weg, we zetten het in 
een reserve en kom maar terug bij de staten als je het nodig hebt, dat werkt niet. Het werkgeverschap kan 
dan niet goed worden ingevuld. 
Inmiddels kan de gedeputeerde mededelen dat de lange termijn agenda bij de griffie is gearriveerd. 
Realisatie PMIT, waar de PW een aantal dingen over opmerkte, de actualisatie van PMIT, een lijst van 
projecten die met infrastructuur te maken hebben. Uitvoering van dat soort projecten is nooit exact te 
plannen, dit kan door allerlei omstandigheden vertragen of eerder gaan. De actualisatie van PMIT is om dat 
op te vangen. De planning af te stemmen op de realiteit. De financiële planning wordt afgestemd op de 
werkelijkheid, waardoor je beter zicht krijgt op wat je kunt doen. Soms kun je hierdoor een aantal 
projecten iets eerder uitvoeren, omdat andere langer blijven liggen. 
Bij de PW komt het beeld naar voren dat een aantal noodzakelijke dingen die dit jaar wellicht hadden 
moeten gebeuren, investeringen in wegen en onderhoud, dat die werden doorgeschoven naar achteren. 
Concluderend, heb je te maken met doorschuiven van de stille lasten? 
De gedeputeerde: bij grote projecten geldt, je stelt je voor dit op een bepaald moment te doen, maar bij 
dat soort projecten kunnen allerlei oorzaken zijn om dit naar achteren te schuiven. Dit is geen uitstel, 
maar de planning afstemmen op wat er in de praktijk gebeurt. 
Als D66 toch nog verder over PMIT wil doorpraten, dan stelt de gedeputeerde voor om daar met de 
portefeuillehouder contact over op te nemen. 
IFA, er zijn over IFA schriftelijke vragen gesteld, op korte termijn komt daar antwoord op als het gaat om 
IFA 2, welke projecten er te verwachten zijn. 
Zijn er projecten opgestart waarbij je de kosten op de jaarrekening terugziet, nee, niet wanneer dat niet 
binnen de begroting past. De gedeputeerde probeert daar de vinger aan de pols te houden, zodat er geen 
overschrijdingen worden gecreëerd. 
De derde tranche ISV gelden, de gedeputeerde weet niet precies wat er is gebeurd om dit onder de 
aandacht van de gemeenten te brengen. Als de staten dit toch wil weten, dan moet daar apart een vraag 
over opgesteld worden. 
De kwetsbare groepen, afbouwen subsidies, projecten, zorgvuldigheid. In het coalitieakkoord staat, 
behalve dat er een ombuiging plaatsvindt, dit ook zorgvuldig zal gebeuren. Dit lijkt een vraag die bij de 
begrotingsbehandeling meer op zijn plaats is, omdat het erom gaat hoe hij de komende jaren met de 
ombuiging wordt omgegaan. 
PW: is er een algemene zin iets te zeggen over de voortgang van het IFA, IFA 2? 
De gedeputeerde: dat is gebeurd in de beantwoording op de vragen die de WD fractie daar onlangs over 
heeft gesteld. Afgelopen dinsdag is de beantwoording vastgesteld in het college, dus de beantwoording is 
onderweg naar de staten toe. 
De voorzitter bedankt het college voor de beantwoording. Er staat nog een vraag open, die van GroenLinks 
inzake OAAALA. Is er verder nog behoefte aan een tweede termijn? 
GroenLinks zal de vraag inzake OAAALA meenemen in de begrotingsbehandeling. 
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Tweede termijn: 
WD: de woningbouw, de fractie begrijpt de beantwoording van de gedeputeerde niet. Wellicht moet dit in 
een later stadium worden nagekeken. Op pagina 15 staat dat er een doelstelling is van collectief 
opdrachtgeverschap van 100 woningen. Per 31 juli zijn er 114 woningen gerealiseerd. 
D66: dit onderwerp is bij de panoramaronde aan de orde geweest. Daar is uitgelegd dat het lagere bedrag 
in verhouding tot het grote aantal woningen komt, omdat er tussen het moment van aanvragen van 
subsidie en oplevering van de woningen een aantal jaren zit en dat het vaak dan niet meer nodig is dat de 
gelden worden toegekend, omdat bijvoorbeeld het inkomen van de aanvrager inmiddels omhoog is gegaan. 
Volgens de WD is hier geen panoramaronde over geweest. Kan de gedeputeerde zich aansluiten bij de 
beantwoording zoals gegeven door D66? Het gaat erom dat er op 31 juli 2014 woningen meer zijn 
gerealiseerd in het collectief opdrachtgeverschap dan het doel. Er wordt gesteld, dat er geld wordt 
overgehouden omdat de subsidies al dan niet gehaald worden, want gemiddeld word er lager geld gegeven 
per woning. Je zou zeggen, er is een half jaar geweest, we komen wel op 200 woningen uit. Is dat dan 
maar de helft? 
Het CDA bedankt de gedeputeerde voor de beantwoording van de vragen in de eerste termijn, voor zover 
deze zijn beantwoord. Op een aantal zaken zal de fractie terugkomen, ook volgende week, omdat een 
aantal zaken uitwerking naar de toekomst toe heeft. Wat de fractie verbaasd is, dat vandaag de 
najaarsnota integraal aan de orde is en dat er vanuit het college slechts één gedeputeerde zit die namens 
het college de vragen beantwoord en dus een heleboel vragen niet kan beantwoorden omdat daar collega's 
over gaan. 
Voorzitter: dat is een punt welke in het presidium aan de orde moet komen. Het college is er vanuit 
gegaan dat het vooral een financieel bestuurlijk stuk is en niet inhoudelijk. 
CDA: dat is het nog nooit geweest. Het gaat altijd over de inhoud en de financiën. 
De PvdA wil de opmerking van het CDA onderschrijven. De behandeling van de PaC stukken, de cyclus, wil 
de fractie onder de aandacht van het presidium brengen. In plaats van vier commissievergaderingen is er 
nu een integrale ronde, waar dit soort dingen dan gebeuren. 
De SP sluit zich hier van harte bij aan. 
De PW sluit zich ook aan bij de opmerking van het CDA. Het is een fundamentele opmerking. Financiën 
zijn nooit los te koppelen van de beleidsmatige onderwerpen, deze hebben raakvlak met elkaar. 
ChristenUnie: er zijn verschillende toezeggingen gedaan door de gedeputeerde, waarvan de fractie vindt 
dat de informatie welke het college heeft toegezegd, door de fractie aanstaande maandag, tijdens het 
fractie overleg, besproken moet worden. 
De voorzitter had in zijn conclusies mee willen nemen, dat het college waar mogelijk de informatie nog 
voor de begrotingsbehandeling zal doen laten toekomen. Het kan niet in alle gevallen. 
D66: de zorgvuldigheid bij de afbouw van subsidies, de gedeputeerde adviseerde om deze vraag te stellen 
bij de behandeling van de begroting. Deze vraag werd echter gesteld met betrekking tot het lopende jaar. 
Er worden ook nu al subsidies afgebouwd, aframingen van budgetten. 
Met betrekking tot de WD, het ging niet om een panoramaronde, maar een werkbezoek. 
De voorzitter verzoekt het college daar waar informatie van belang kan zijn voor de 
begrotingsbehandeling, die beantwoording zo snel mogelijk aan de fracties te doen toekomen. 
De gedeputeerde zal er voor zorgen dat de tekst over het particulier opdrachtgeverschap op pagina 15 
nader wordt toegelicht. 
Ten aanzien van de aanwezigheid van het college, is de gedeputeerde het met de staten eens, als je ziet 
welke vragen er zijn, dat het gehele college aanwezig had dienen te zijn. Aan de andere kant is er destijds 
bij het instellen een afspraak gemaakt, dat de collegeleden worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten. 
Deze bijeenkomst is apart gepland en er is vanuit het presidium niet de vraag gesteld om het hele college 
aanwezig te hebben. Het zou op te lossen zijn als het presidium in één keer zegt, dat bij dit type 
bijeenkomsten, de PaC producten, het gewenst is dat het college aanwezig is. Als portefeuillehouder heeft 
de gedeputeerde deze afspraak doorgekregen. De gedeputeerde hoort graag hoe dit in het presidium voor 
de toekomst wordt opgelost. 
De zorgvuldige afbouw van subsidies, dat gebeurt. In alle gevallen wordt gekeken of het kan. Het algemeen 
bestuursrecht geeft richtlijnen of een subsidie kan worden afgebouwd. In de komende jaren gaat het over 
veel grotere bedragen en veel meer subsidies, dus het is goed om tijdens de begrotingsbehandeling 
principaal deze discussie te voeren, of het college van mening is dat dit zorgvuldig gebeurd. 
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De voorzitter rond de behandeling van de najaarsnota af. Hetgeen er met elkaar en met het college 
gewisseld is, kan worden betrokken bij de begrotingsbehandeling op 16 november aanstaande. De staten 
heeft niet, of ten dele, een uitspraak gedaan over de beslispunten, maar het zal geen hamerstuk zijn. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 21.19 uur. 

Vastgesteld in de vergadering van 7 december 2011, 

De griffier. De voorzitter 


