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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 Democraten 66 per e-mail d.d. 20 januari 2012 een aantal aan het college van 
Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake de Wetenschappelijke 
steunfunctie van De Nieuwe Bibliotheek in Almere. 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. 

Hoogachtend, 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 
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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 

Overeenkomstig artikel 84 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten stel ik u 
namens de D66 fractie de volgende vragen over de Wetenschappelijke steunfunctie van De 
Nieuwe Bibliotheek in Almere. 

Op 29 juni 2011 is door Provinciale Staten vrijwel Statenbreed de motie "in stand houden 
wetenschappelijke steunfunctie Fievoiand" aangenomen, die u verzoekt om samen met 
maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke 
steunfunctie Flevoland te komen. Het gaat hierbij blijkens de motie om de bibliotheekfunctie 
in relatie tot het HBO in de provincie, die ter beschikking staat aan alle Flevolanders door 
deze onder te brengen bij De Nieuwe Bibliotheek in Almere. Volgens het Bibliotheekcharter 
van IPO, VNG en het Rijk heeft de provincie de formele taak ondersteuning te bieden aan 
een dergelijke functie. 

1. Bent u bekend met het nieuwsbericht van Omroep Flevoland "Wetenschapsbieb raakt 
subsidie toch kwijt" van 18 januari 2012^? 

Navraag bij De Nieuwe Bibliotheek leert dat zij geen initiatief van de provincie heeft gezien 
om tot een duurzame oplossing te komen, nadat op 19 december op bestuurlijk niveau een 
afspraak is geweest met Windesheim. Zelfs de gevraagde terugkoppeling van dat gesprek is 
uitgebleven. De Nieuwe Bibliotheek ziet niet de constructieve opstelling die naar mening van 
de D66-fractie op grond van de motie van het college venwacht mag worden. 

2. Bent u het met de D66 fractie eens dat de huidige gang van zaken niet de indruk wekt 
dat uw college werkt aan een duurzame oplossing, zoals gevraagd in de genoemde 
motie? Zo nee, waarom niet? 

Van Windesheim begrijpen wij dat zij betwijfelt of De Nieuwe Bibliotheek met het wegvallen 
van de provinciale subsidie nog wel in staat is om de gevraagde diensten te leveren. 
Windesheim zou overwegen om de benodigde bibliotheek diensten op een andere wijze te 
realiseren. D66 komt tot de conclusie dat huidige gang van zaken rond de afbouw van de 
subsidie een ernstige bedreiging vormt voor de wetenschappelijke steunfunctie voor de 
Flevolandse bibliotheken en voor de beschikbaarheid van een collectie op HBO-niveau voor 
de studenten van Windesheim, CAH en BES La Salie in Almere en via de Flevolandse 
bibliotheken voor alle inwoners van Flevoland. 

3. Bent u met de D66-fractie van mening dat het wegvallen van provinciaal beschikbare 
bibliotheekvoorzieningen op HBO-niveau een betreurenswaardige teruggang in het 
voorzieningenniveau betekent en in strijd is met de taak die de provincie heeft volgens 
het Bibliotheekcharter? Zo nee, waarom niet? 

4. Wat heeft het college concreet gedaan om, ter uitvoering van de genoemde motie, tot 
een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie te komen? En wat is 
het college van plan te doen ten einde tot dit resultaat te komen? 

Michiel Rijsberman 
Fractievoorzitter D66 Flevoland 

^ http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/87598/wetenschapsbieb-raakt-subsidie-toch-kwijt 


