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Notuien van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Fievoiand 
gehouden op donderdag 27 januari 2011 om 19.30 uur in het Provinciehuis te 
Lelystad. 

Aanwezig zijn: 
Mevrouw A.E. Bliek-de Jong (WD vanaf 19.35 uur), 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), 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), 
N. Demirbilek (SP), B.G. van het Erve (CDA), J.E. Geersing (CU), C.J.M. Goossens (PvdA), mevrouw 
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 Ravenzwaalj (SP), mevrouw A.S.M. Roda (GL), de 
heren A.A. Rijsdorp (PvdA), F.N.E.M. van Schoot (GL), D.G. Schutte (CU), R.J. Siepel (CU), J.N. 
Simonse (SGP), A.J. Steendijk (WD), mevrouw A. van Stenus-van Basten (WD), de heren A. 
Stuivenberg (SP), K. Tadema (CU), 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: de dames M.M.J.E. Kuijken (PvdA), N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), 
M.C. Bax (PvdD) 

Voorzitter: 
De heer L. Verbeek (CdK) 

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

1.Opening. 
De voorzitter: "Dames en heren, hartelijk welkom allemaal. Ik open deze vergadering van 
Provinciale Staten van 27 januari 2011. Ik heb bericht van verhindering ontvangen van mevrouw 
Kuijken en mevrouw Bax. Ik heb een sms'je ontvangen van gedeputeerde Bliek. Ze is echt 
onderweg maar ze kan niet meer op ti jd hier zijn. Zij komt nog wel." 

2. Vaststellen agenda 
De voorzitter: "Wij hebben geen v/ijzigingsvoorstellen ontvangen. Dat is ook niet aan de orde? Ik 
kijk u aan. Dat betekent dat er van uw kant geen wijzigingsvoorstellen zijn. Wij stellen zelf voor 
dat de agendapunten 6 en 8, gezien de behandeling in de commissie, in één behandeling aan de 
orde worden gesteld. Ik zal punt 8 bij punt 6 betrekken en u verzoeken om in uw opmerkingen, 
voor zover u die wilt doen, daar rekening mee te houden. Dan stellen v/ij punt 8 niet meer apart 
aan de orde. Kunt u daarmee akkoord gaan? Ik zie allemaal knikkende mensen. Ik neem aan dat, 

'=: :^ dat de woordvoerders van de fracties zijn. De anderen zullen dus ook wel akkoord zijn." 

zPzzzZ ^- Notulen van de openbare vergadering van 2 december 2010 
De voorzitter: "Ik heb twee kleine wijzigingsvoorstellen ontvangen. Op blz. 13 daar staat EZLI en 

((~)j dat zou helemaal verkeerd gelezen kunnen worden. Dat moet natuurlijk ELI zijn. Iets verderop 
^^^^^ staat op de tweede helft van de pagina: beleid. Dat moet het beleid, zijn. Het zijn dus 

'"'" 'Z^ taalkundige v>fljzig1ngen. Wij zullen ze aanbrengen. Ik weet niet of u het kunt volgen. Het is niet 
Z^=i erg als u het niet kunt volgen. Het klopt. Vertrouwt u maar op ons. Het klopt echt." 
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4. Mededelingen 
De voorzitter: "U hebt bij agendapunt 5d gezien dat de v/ijziging Gemeenschappelijke regeling 
Randstedelijke Rekenkamer, na bespreking in de programmaraad hier toch direct is 
geagendeerd. Dat is gedaan omdat het procedureel verstandig is dat dit stuk gelijktijdig 
behandeld wordt door de drie deelnemende provincies en v/ij daar niet achteraan hobbelen. 
Gezien de bespreking in de Programmaraad, waar het uitvoerig besproken is, was het presidium 
van mening dat het hier wel direct geagendeerd zou kunnen worden. Dat ontneemt u niet het 
recht dat als u vindt dat er opmerkingen over gemaakt moeten worden dat, dat zou kunnen. 
Dan moet u zeggen: v/ij doen het niet af als hamerstuk." 

5. Hamerstukken 
a. Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2010 
b. AutoDRIP op dienstauto wegen en vaarwegen 
c. Verzoek tot het nemen van een Koninklijk Besluit inzake onteigening gronden 

Marknesserweg ten behoeve van parallelweg 
d. Wijziging Gemeenschappelijke regeling Randstedelijke Rekenkamer 

De voorzitter: "Dat ga ik nu dus ook aan de orde stellen. Gaat u akkoord met het afdoen van de 
hamerstukken van agendapunt 5: a t /m d? Gaat u allen daarmee akkoord? Dan is aldus 
besloten." 

6. Nota reserves voorzieningen 2011-2015 
De voorzitter: "Ik stel nu aan de orde agendapunt 6 gekoppeld aan agendapunt 8, de Nota 
reserves en voorzieningen 2011-2015 en het Statenvoorstel Rekenkamerrapport Reserves juist 
bestemd? Is er iemand van u die hier graag het woord over zou v/illen voeren? 

Eerste termijn. 

Mevrouw Boode: "Mijnheer de voorzitter. Er waren drie redenen voor een nieuwe Nota reserves 
voorzieningen. De vorige dateert al uit 2007 en sindsdien zijn uiteraard nieuwe besluiten 
genomen. De Randstedelijke Rekenkamer heeft een belangwekkend onderzoeksrapport 
geproduceerd en de commissie Bestuur had gevraagd om een nadere onderbouv/ing over de 
minimale en maximale omvang van de algemene reserve. De PvdA is blij met dit product/deze 
nota. Ook met het traject dat tussen de provinciale organisatie, college en Randstedelijke 
Rekenkamer is gelopen. Het is goed om te constateren dat het college van mening is dat de 
Rekenkamer helder en kwalitatief geadviseerd heeft. Daarmee kon het college veel van de 
aanbevelingen overnemen. Het is ook goed om te constateren dat er in de commissie over het 
hele onderwerp een open en Inhoudelijke discussie gevoerd is. Wij zijn daar eigenlijk tot een 
gezamenlijke conclusie gekomen. Een paar discussiepunten waren in de commissie vooral aan 
de orde. Met name de koppeling van de algemene reserve aan de omvang van de begroting of 
kiezen voor een andere constructie. Het oormerken binnen de reserves. Specifieke reserves en 
de delegatieafspraken. De PvdA fractie kan de conclusies van het college onderschrijven. De 
flexibiliteit is belangrijk in de STROP en daarom ook de relatie van de algemene reserve met de 
strategische reserve en niet nader specificeren. Over het algemeen weten we met zijn allen 
heel goed te bewaken dat uit die pot geen andere zaken betaald worden. Het delegatiebesluit 
geeft slagvaardigheid. De specifieke reserves zijn ook terecht geformuleerd. Ik zei al dat we blij 

^—i zijn met het traject dat tussen deze organisatie en de Rekenkamer gelopen is. Aan het begin 

>C—, van deze Statenperiode was het zo dat als er een rapport van de Rekenkamer kwam, was er een 
^-, beetje de houding: dekking zoeken er komt een rapport aan! Inmiddels, zeker in dit traject, 
(ulJ,J zijn en de rapporten beter en is de communicatie over en weer beter en daarmee is ook het 

^ effect van het onderzoek veel groter. Ook het feit dat v/ij, als Staten, de onderzoeksrapporten 
r ' nu vaststellen doet recht aan het werk dat gedaan is. De Staten zijn steeds in een veel vroeger 

" " ' ^ stadium betrokken bij de totstandkoming van de rapporten, bij het vervolg van het onderzoek 
• ^ ^ en zijn daarmee veel meer meegenomen en hebben meer Invloed op wat er feitelijk onderzocht 

Z — 9 wordt. Dat heeft tot dit resultaat geleld en daar zijn wij erg blij mee. Wij vonden het belangrijk 
om dat vandaag toch even te benoemen en het daarom niet als hamerstuk te agenderen." 

O 
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De voorzitter: "Dank u wel voor uw instemming. Nog andere fracties die hierover willen spreken? 
Mevrouw Roda, GroenLinks." 

Mevrouw Roda: "Dank u wel. Het Rekenkamerrapport geeft een aantal zaken aan die, volgens 
ons, erg belangrijk zijn. Het gaat erom dat wij als Staten goed inzicht hebben in de reserves en 
voorzieningen van onze provincie, zodat wij onze controlerende taak kunnen uitvoeren en goed 
kunnen toezien op de juiste afwegingen. De algemene lijn die v/ij uit het rapport halen is dat er 
minder automatisch gedaan moet worden en dat er over meer zaken apart besloten moet 
worden. Het gaat bijvoorbeeld concreet in op het punt, delegatie. Wij hebben daar in de 
commissie vrij uitgebreid bij stilgestaan. Er zijn ook aanbevelingen bij die ingaan op de 
mogelijkheden van Provinciale Staten om beter kaders te stellen en daardoor uiteindelijk ook 
de controlerende taak beter uit te oefenen. Als je van tevoren duidelijk zegt wat je wilt, kun je 
achteraf beter controleren of dat ook gebeurd is. In die zin vinden wij het dus een belangrijk 
rapport dat de Rekenkamer aan ons heeft opgeleverd. Wij zien dat in de nota reserves en 
voorzieningen een aantal van die aanbevelingen zijn overgenomen. Wij denken dat, met 
voorstellen die daarin zitten, de betrokkenheid van de Staten groter kan worden en dat het 
opnemen van een aantal zaken in de Planning en Control cyclus er ook voor zorgt dat de boel 
wat transparanter voor ons gaat worden. Daarnaast hebben v/ij in de commissie ook vrij 
uitgebreid stilgestaan bij het thema: risico's. Vanzelfsprekend kun je niet van tevoren alle 
risico's bij alle projecten die je gaat doen 100 % in kaart hebben. We vinden wel dat het altijd 
een heel belangrijk onderdeel is van de overwegingen voordat we vaststellen om ergens mee 
van start gegaan. We vinden het ook belangrijk dat die risico's in de rapportage en 
verslaglegging terugkomen. Zodat je kunt leren van wat je in oorsprong aan verwachtingen hebt 
gehad ten opzichte van een project. Zodat je een volgende keer wellicht beter kunt vaststellen 
wat de risico's zouden kunnen zijn. Al met al denken wij dat de voorstellen die gedaan worden 
in de nota reserves en voorzieningen in ieder geval een heel eind tegemoet komen aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer. We kunnen Instemmen met deze nota." 

De voorzitter: "Dank voor uw toelichting op uw instemming. De heer Simonse, SGP." 

De heer Simonse: "Voorzitter, de discussie, zoals die in de commissie gevoerd is, hoeven we 
gelukkig niet over te doen. De SGP wil wel kv/ijt dat het een hele goede discussie was, naar 
onze ervaring, en dat het, zoals de PvdA net al zei, alleszins gerechtvaardigd is dat wij de nota's 
van de Randstedelijke Rekenkamer in de Staten behandelen. Ik denk nog met veel genoegen aan 
de discussie in de commissie terug. Als SGP hebben wij niet helemaal onze zin gekregen waar 
het gaat om de relatie van de algemene reserve met het totale weerstandsvermogen. Maar 
goed, dat was ook geen zwart-wit waarheid. Anderszins waren er ook genoeg argumenten van 
de andere kant. Kort gezegd: v/ij kunnen ons vinden in de Nota reserves en we zijn heel blij met 
het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer." 

De voorzitter: "Dank u wel. De fractie van de WD. De heer Kramer." 

De heer Kramer: "Voorzitter, het proces is eigenlijk door mijn voorgangers net al goed 
beschreven. Ik denk dat we inderdaad een goede en stevige discussie in de commissie hebben 
gehad. Toch nog twee punten. Het eerste zijn de delegatiebesluiten. In de commissie hebben 
v/ij het gehad over het expliciet bekrachtigen van de delegatiebesluiten bij het vaststellen van 
de programmabegroting. Mijn Indruk in de commissie was dat de gedeputeerde zich daar 
positief tegenover opstelde. Ik kan het niet meer expliciet terugvinden in het voorstel. Wel in 
de geest van de nota. Ik ben benieuwd waarom het niet wat explicieter is opgenomen. Het 
tweede betreft de bandbreedte van de hoogte van de algemene reserve. We zijn tevreden dat 
er aandacht is voor de onderbouwing van die bandbreedte. Punt blijft wel dat Flevoland als 
enige Randstadprovincie de risicoanalyse niet echt genormeerd gekoppeld heeft aan de hoogte 

^̂ ZZ) ^^" ^^ algemene reserve. Het college zegt daar dan wel van dat mocht uit de risicoanalyse 
' ^ ^ blijken dat een hogere ondergrens noodzakelijk wordt, dan voorstellen zullen worden gedaan. 

r{;—3 Mijn vraag is eigenlijk: is het moment voor die voorstellen bij de programmabegroting of ligt dat 
moment bij het voorstellen van de Nota Integrale risicoanalyse? Daar ben ik wel benieuwd naar. 

] Wanneer komt zo'n moment? Dan nog een opmerking over het Rekenkamerrapport. Het is nu 
natuurlijk gelijktijdig gelopen. Dat was wat vreemd. De volgorde zat eigenlijk anders in de 
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pijplijn. Toch heeft het, naar ons idee, de discussie wel gestructureerd en op een goed niveau 
gebracht en de nota dus ook positief beïnvloed. Ik denk dat het ook wel eens goed is om de 
Rekenkamer wat dat betreft te complimenteren. Zij heeft in dit geval duidelijk bijgedragen aan 
een zeer gedegen discussie over de Nota reserves." 

De voorzitter: "Dank u wel. Nog andere sprekers? De heer Siepel van de Christenunie." 

De heer Siepel: "Voorzitter, dank u wel. Wij van onze kant kijken ook met heel veel plezier 
terug op de discussie in de commissie Bestuur. Toch nog een paar opmerkingen voor dit 
moment. Ik begin eerst met een voorbehoud dat v/ij in de commissiebehandeling hebben 
gemaakt wat betreft de koppeling tussen het weerstandsvermogen, algemene reserve en de 
risico's. Ik heb toen een voorbehoud gemaakt omdat de gedeputeerde toelichtte dat in de 
formulering van de Nota reserves en voorzieningen er een passage over is opgenomen. Ik kan 
het college laten weten dat de Christenunie voldoende vertrouwen heeft dat de toezegging in 
artikel 4.2.2, dat de risico-ontv/ikkeling zodanig gevolgd gaat worden en dat de Staten 
voorstellen zullen ontvangen op een moment dat daartoe aanleiding is dat, dat ons voorbehoud 
doet intrekken, zodat wij ook op dat punt kunnen Instemmen met de Nota reserves en 
voorzieningen. In het verlengde van de vraag van de heer Kramer ook van onze kant de vraag: 
we hebben in de commissievergadering de toezegging gekregen om bij de Statenbehandeling 
van de programmabegroting expliciet te benoemen welke mandaten er zowel financieel als qua 
Inhoud, verleend zullen gaan worden. Ik zal de commissie natuurlijk bewaren maar ik had 
eigenlijk verwacht dat het in de nota in een van de uitgangspunten in ieder geval terug was 
gekomen. Uiteraard zal de praktijk daar ook moeten bev/ijzen dat u die toezeggingen na kunt 
komen. Op zich hebben wij daar wel vertrouwen in. Dat merken vnj dan wel in november. Dan 
een drietal opmerkingen bij het rapport van de Rekenkamer. Ik onderschrijf de 
complimenterende woorden van de WD fractie richting de Rekenkamer omdat zij zowel qua 
proces als qua Inhoud heel erg geholpen heeft. Ik voeg er wel aan toe, dat heb ik ook in de 
commissie gedaan, dat v/ij achteraf toch liever gezien hadden dat v/ij eerst vanuit de Staten de 
kaderstelling hadden kunnen doen. Dat had misschien een heleboel verwarring en discussie in de 
commissie kunnen voorkomen. Dat is terugkijken en daar leren we van voor een volgende keer. 
Mijn tweede opmerking heeft te maken met het eerste beslispunt. Juist door die combinatie is 
er een hele rare verhouding ontstaan tussen de conclusies en aanbevelingen enerzijds en het 
vaststellen van het nu voorliggende Statenvoorstel anderzijds. Omdat wij veel meer over de 
Inhoud weten. Een half jaar geleden was het makkelijker geweest om de conclusies te 
onderschrijven maar met de kennis van vandaag en de kennis van de Nota reserves en 
voorzieningen die wij zo dadelijk, denk ik, gaan vaststellen, klinkt het heel boud zoals de 
conclusies geformuleerd zijn. Die nuance v/il ik er in maken. We zijn heel blij dat we nu op een 
moment gekomen zijn dat wij een nieuwe nota kunnen vaststellen en daarmee nuanceren wij 
ook het feit dat we die conclusies, zoals ze geformuleerd zijn, nu vaststellen. Tot slot ga ik nog 
wat dieper in op een onderwerp dat volgens mij in de commissie niet besproken is. Daarbij kijk 
ik ook nog de collega's aan. Het betreft de aanbeveling met nummer 15. Het is de aanbeveling 
die zegt: zorg dat de bestemmingsreserve ontwikkeling- en strategische projecten en 
grootschalige kunstprojecten worden Ingezet zoals is vastgesteld of stel een nieuwe 
onderbouv/ing vast. Ik herinner mij dat wij daar in de commissie over gesproken hebben. 
Specifiek over de STROP. Dat wij dat niet teveel wilden vastleggen. Die uitspraak van de 
commissie zou op gespannen voet kunnen staan met datgene dat in deze aanbeveling is 
verwoord. Over de reserve grootschalige kunstprojecten hebben v/ij het eigenlijk helemaal niet 

1 = 1 gehad. Ik kan me voorstellen dat we met elkaar afspreken dat het college in de geest van de 

commissiebehandeling deze aanbeveling nog een keer bespreekt met de klankbordgroep 
Planning en Control. Ook gehoord de discussie in de commissie Bestuur is dit geen conclusie 
waar mijn fractie heel erg zwaar aan zou willen vasthouden. Dat was de bijdrage van de 
Christenunie in deze termijn, voorzitter. Dank u wel." 

r'r 

m 
czzzzzz:^ 

De voorzitter: "Dank u wel. De heer Van Wieren CDA." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, een aantal opmerkingen van de kant van de CDA fractie. Ik 
3 ) heb met genoegen de notulen gelezen. Ik heb de commissievergadering niet meegemaakt. Ik 
'~^ heb vanuit de notulen kunnen zien wat er allemaal besproken is. Op zich denk ik dat het goed is 



i r~ 

XZZZZZZZZJ 

^ 

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

Bladnummer 

5 

dat het nu samenviel. Het had qua volgorde anders gekund. Dat het rapport van de 
Randstedelijke Rekenkamer behandeld werd en dat we, conform onze afspraken, het stuk met 
betrekking tot reserves en de voorzieningen vast gingen stellen. Het betekende toch dat, 
lezende het rapport, je nog eens heel goed kijkt wat er in de Nota reserves en voorzieningen 
staat. Met name hoe je, je kaderstellende en toezichthoudende rol kunt doen. Dat heeft ook 
alles te maken met het delegatiebesluit. Het betekent dat wij er in de toekomst ook heel 
scherp op moeten zijn wanneer wij een delegatiebesluit nemen. Dat komt straks ook weer aan 
de orde. Dat is wel een heel belangrijk punt. Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer is 
een heel goed rapport. Dat is net ook al genoemd. Er is ook al gezegd, het college heeft het ook 
aangegeven, dat het een bepaalde technische benadering weergeeft met betrekking tot de 
reserves. Met name aanbeveling nummer 15, die net genoemd is door de heer Siepel. Dat is 
eigenlijk ook een technische benadering van een onderbouwing. Wat willen we nu juist met zo'n 
strategische reserve? Wij willen die inzetten wanneer er zich ontwikkelingen voordoen. Dat je 
geld op de plank hebt liggen om dingen te kunnen doen, als er zich kansen voordoen die van 
belang zijn voor deze provincie. Op dat moment zijn v/ij als Staten in beeld, gelet op het 
voorstel dat er dan komt van het college, om het geld al dan niet beschikbaar te stellen. Dat 
betekent dat je nog niet helemaal kunt onderbouwen hoeveel er in moet zitten en waaraan het 
allemaal besteed moet worden. Voorzitter, dat was het in eerste termijn." 

De voorzitter: "Dank u wel. Heb ik dan iedereen voldoende gelegenheid geboden? Ik zie geen 
handen meer. Ik vermoed dat de gedeputeerde op een aantal vragen wel een antwoord heeft." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Op allemaal zelfs. Dank u wel, voorzitter. Allereerst natuurlijk 
dank voor uw vriendelijke woorden. Ik heb het ook zo ervaren dat v/ij een open discussie 
hadden in de commissie en wij onze gedachten, zekerheden en twijfels uitgewisseld hebben. 
Dat we uiteindelijk met elkaar kunnen zeggen dat we kunnen instemmen met deze lijn. Met alle 
opmerkingen die in de nota zelf staan over de relativiteit in de toekomst. Voorzitter, de WD 
fractie, bij monde van de heer Kramer, vraagt hoe de toezegging van mij is verwerkt met 
betrekking tot het opnemen van een expliciet besluit bij de begroting dat ook de gedelegeerde 
reserves worden vastgesteld. We hebben gemeend daaraan te voldoen door het tweede besluit 
onder 'besluiten'. Op pagina 50. Daar staat: de bestedingskaders voor gedelegeerde reserves 
jaarlijks te laten vaststellen bij de vaststelling van de programmabegroting. Daarmee willen we 
zeggen dat in de begroting expliciet het besluit wordt opgenomen en v/ij stellen nu ook de 
bestedingskaders vast van de gedelegeerde reserves. De tweede vraag van u: wanneer gaan we 
nou die algemene reserve aanpassen vanwege de opgelopen risico's? Dat is eigenlijk uw vraag. 
Op welk moment doen we dat? Dat doen we op het moment dat, dat gebeurt. Het kan dat we 
dat vaststellen bij de Voorjaarsnota en het kan dat we dat vaststellen bij de Najaarsnota, bij de 
Begroting of bij de Jaarrekening. Op dat moment of misschien kun je het ook nog overwegen als 
er tussendoor, om een bepaalde reden, aanleiding toe is. In ieder geval bij de vaste punten 
zoals die in onze begroting- en planningscyclus zitten. Dat is dus niet één keer een keer maar 
gewoon wanneer het gebeurt. Ik ben blij dat de heer Siepel aangeeft dat de Christenunie haar 
voorbehoud Intrekt of laat vallen. Uw vraag over aanbeveling 15, is een vraag die mij uit het 
hart gegrepen is, mijnheer Siepel en mijnheer Van Wieren. Er is ook zijdens het college 
aangegeven bij de griffie dat wij denken dat, die aanbeveling niet overeenkomt met de 
discussie. Dus ik zou mij v/illen aansluiten bij de woorden van de heer Siepel. Dank u wel." 

De voorzitter: "Dat betekent dat het nog een keer terugkomt in de commissie." 

Gedeputeerde Van Diessen: "Nee, dat zij de heer Van Wieren. De heer Siepel zei: ik ga ervan uit 
dat het hiermee vervallen is." 

De heer Siepel: "Nee, ik heb voorgesteld dat de werkgroep Planning en Control, in de geest van 
Z) de discussie in de commissie, nog eens met het college zou willen bespreken hoe daarmee om 
•"^ te gaan. Uw voorstel reikt iets verder." 
zZ 

Gedeputeerde Van Diessen: "U kunt natuurlijk altijd de discussie opnieuw beginnen. Wij hebben 
in onze reactie aangegeven dat wij denken dat wij de nadere specificatie die gevraagd wordt. 

y ^ -
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op dit moment niet aan de orde vinden. Maar als u er nog een keer over v/ilt discussiëren dan 
moet u dat zeker doen." 

De voorzitter: "Is er behoefte aan een tweede termijn? Mevrouw Boode, ga uw gang." 

De tweede termijn. 

Mevrouw Boode: "Ik wil wel even Ingaan op het punt dat de Christenunie Inbrengt over 
aanbeveling 15. Ik kan me voorstellen dat je die twee reserves verschillend behandeld. We 
hebben het uitvoerig gehad over de reserve ontwikkeling strategische projecten. Dat moet open 
blijven en ruimte geven om kansen te benutten. Bij de grootschalige kunstprojecten zou wel 
een aanscherping kunnen, als dat al nodig zou zijn. Dat zou ik zo niet eens weten. De 
Statenwerkgroep Planning en Control moet sov^eso nog aan de gang met een andere 
aanbeveling. Een andere conclusie uit de nota. Die heeft te maken met besluit 2. Die club zou 
dan ook deze aanbeveling nog eens kunnen bekijken. Een uitnodiging aan GroenLinks om actief 
mee te doen aan die Statenwerkgroep, de volgende periode. Het geeft een goede plek om de 
zaken, die u terecht benoemt, uit te discussiëren." 

De heer Siepel: "Voorzitter, om meteen mijn eigen interruptie maar aan te vullen. Mijn fractie 
heeft geen behoefte aan een nieuwe discussie over het uitgangspunt dat v/ij in de commissie 
Bestuur bespraken en, volgens mij, politiek redelijk breed gedragen wordt. Dat je met reserves 
niet alleen technisch de dingen goed moet regelen maar ook ruimte moet hebben om politieke 
doelstellingen te realiseren. Dat betekent dat wij er niet voor voelen om het kader voor de 
STROP heel zwaar in te kleden. In de geest van de discussie in de commissie Bestuur zou nog 
eens gekeken kunnen worden hoe met deze aanbeveling om te gaan. Als v/ij vandaag het 
Statenvoorstel ongewijzigd vaststellen, zouden wij daarmee GS opdracht geven om iets met die 
aanbevelingen te doen. Volgens mij kan dat, gehoord de discussie, in ieder geval voor de STROP 
niet de bedoeling zijn. Het lijkt me prima als het in de Statenwerkgroep Planning en Control nog 
een keer wordt besproken. Nog een tweede klein technisch puntje. Er zit verschil tussen het 
beslispunt zoals het in de inleiding van het Statenvoorstel verwoord is en hoe het aan het eind 
van het Statenvoorstel staat. Want het tweede beslispunt over de specifieke markering, staat 
alleen aan het einde van het voorstel. Daardoor was ik even op het verkeerde been gezet." 

De heer Kramer: "Eigenlijk meer een opmerking voor de notulen. Betreffende punt 15: wij 
vinden ook dat daar ruimte gevonden moet worden en v/ij zullen het college daar niet op 
vastpinnen. Dan ligt het, denk ik, ook wel vast, immers breed gedragen, dat daar naar gekeken 
zal worden." 

De voorzitter: "Dank u wel. Anderen nog? Kan ik overgaan tot stemmingen? Ik zie niemand ja 
knikken maar ik doe het toch. Dan begin ik met agendapunt 6, Nota reserves en voorzieningen. 
Is er iemand die tegen de Nota reserves en voorzieningen stemt? Het vaststellen daarvan voor 
de jaren 2011-2015. 
Stemming. 
Tegen stemmen: niemand 
Dan is het met algemene stemmen aangenomen. 
Dan kijk ik naar het beslispunt van agendapunt 8, rond het rapport van de Randstedelijke 
Rekenkamer. Waarbij het misschien voor de zorgvuldigheid goed is om vast te stellen dat bij 
besluit 2, waar 15 wordt genoemd, v/ij dat uitleggen in de betekenis dat, dat in de 
Statenwerkgroep Planning en Control nog een keer besproken zal worden. Kunt u instemmen 
met de beslispunten 1 t /m 3 van agendapunt 8? 
Stemming 
Voor stemmen: allen. 
Hierbij zijn de beslispunten 1 t /m 3 van agendapunt 8 vastgesteld." 

Z—3 7. Investeringsprogramma Flevoland Almere 2011-2015 (IFA2) 
^ j ^ De voorzitter: "Wie van u wenst hierover het woord te voeren? Het is al uitvoerig besproken. 
K Z ) J Mevrouw Roda van GroenLinks. Ga uw gang." 
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Mevrouw Roda: "Dank u wel, voorzitter. Het gaat over veel geld. Daarom vind ik het goed om er 
toch nog even bij stil te staan. GroenLinks heeft altijd met een kritische blik naar dit 
Investeringsprogramma gekeken. In de eerste tranche hebben we gemerkt dat de resultaten van 
de uitgevoerde projecten en de mate waarin zij bijdroegen aan de doelstellingen van het 
programma, over het algemeen vrij vaag bleven. Dat was voor deze Staten aanleiding om te 
kijken hoe het voor de tweede tranche anders kon. Er is gezegd: er moet zeker een strakkere 
sturing op. Wij moeten ook beter Instaat zijn om te toetsen of de projecten die gefinancierd 
worden uit dat fonds ook bijdragen aan de gevraagde doelstelling. Wij denken dat het voorstel 
dat nu voorligt in grote mate tegemoet komt aan deze noodzaak. Een drietal punten zou ik nog 
heel even willen aanstippen. Zaken waarvan wij zeggen: dat is waar in de tweede tranche op 
gestuurd moet worden. Dan hebben we het over het multipliereffect. In hoeverre doen andere 
partijen dan gemeente en provincie mee met een project? Zodat het echt een breder gedragen 
project gaat worden. Verder de uitstraling voor heel Flevoland. Het is tenslotte een 
Investeringsprogramma Flevoland Almere. Tenslotte ook het feit of projecten echt 
complementair zijn aan Investeringen die vanuit allerlei andere programma's aan de 
ontwikkeling van Almere bijdragen. Zoals bijvoorbeeld het Integraal Afspraken Kader. Wij 
denken, met deze zaken in het achterhoofd, dat als met de voorgestelde sturing de tweede 
tranche wordt uitgevoerd, er duidelijk meer resultaten te zien zullen zijn dan wij tot nu toe uit 
dit programma hebben gehad." 

De heer Van Wieren: "Voorzitter, dank u wel. Wij staan nu voor het besluit om met de tweede 
tranche verder te gaan. We hebben de eerste tranche gehad. Die is wat moeizaam op gang 
gekomen. Het is natuurlijk altijd zo wanneer je met grote projecten begint. Dat moet even op 
gang komen. Wij hebben daar in de commissie, toen wij de evaluaties aan de orde hadden, 
wisselend op gereageerd. De ene keer kregen v/ij informatie waar je iets mee kon, de andere 
keer was het een glamourachtig magazine met allerlei punten. Maar het heeft heel lang geduurd 
voordat v/ij daadwerkelijk zicht kregen op de zaken die wij v/ilden zien en waar wij als Staten 
voor staan om ze te beoordelen. Dat hebben wij in de commissie uitvoerig besproken. Dan moet 
je daar, voor de toekomst, ook nieuwe afspraken over maken. Dat gebeurt in deze tweede 
tranche. Het betekent dat er vanuit de provincie veel meer grip is op wat er gaat gebeuren. Dat 
is een hele goede zaak. Ik sluit mij ook aan bij de woorden van GroenLinks met betrekking tot 
de zaken waar wij op moeten letten en waar u mee aan de gang moet. Het multipliereffect, dat 
het een uitstraling heeft voor Flevoland en complementair moet zijn. Met name wat dat laatste 
betreft zitten we in een situatie waarin we goed moeten beoordelen welke projecten we wel 
gaan doen en welke projecten we niet gaan doen in het kader van het Integraal Afspraken Kader 
dat we hebben voor Almere. Want wanneer het betekent dat we daar andere geldstromen mee 
kunnen genereren en in kunnen zetten voor Almere, dan moeten v/ij die benutten en niet dit 
geld daarvoor benutten. Het betekent ook, het college neemt daar in dit voorstel een voorschot 
op, dat we niet meer op vijf programmalijnen gaan zitten maar op dit moment twee 
programmalijnen gaan uitrollen, als ik het zo mag noemen. Er zijn er nog wel vijf maar op twee 
gaan we inzetten. Dan is het natuurlijk de vraag: is al dat geld nodig om die twee 
programmalijnen te doen? Daarbij moeten v/ij bedenken dat we voor het jaar 2011, al 
verplichtingen aangegaan zijn. Dat heeft ermee te maken dat wij voor de hogeschool Flevoland 
een voorschot genomen hebben uit de tweede tranche. Het betekent in ieder geval dat wij voor 
2011 dat geld beschikbaar moeten stellen om dat financieel af te dekken. Maar ik kan me 
voorstellen dat er, in het kader van de verkiezingen die er zijn en de coalitie onderhandelingen 
die zullen plaatsvinden en de financiële situatie zoals die op een gegeven moment is in onze 
provincie, nog eens gekeken wordt naar de jaren 2012 en verder." 

(̂ Ĵu) De heer Van Ravenzwaaij: "Dank u, voorzitter. Het is al gezegd Inderdaad, IFA is een lang proces 
^ na de evaluatie. We hebben diverse besprekingsronden in de commissie gehad. De SP is van 

mening dat het college goed heeft geluisterd naar de kritische opmerkingen vanuit de Staten. 
Met name over de versterking van de controlerende en sturende rol van PS. Het komt goed tot 
uitdrukking in dit voorstel. Want het uitgangspunt was en is de positie van Almere. Waarbij de 
SP van mening was en blijft dat Almere onderdeel uitmaakt van de provincie. Dus Investeren in 
Almere in de sociale, culturele en economische Infrastructuur, met daarbij een provinciale 
uitstraling. De SP kan zich dus vinden in dit voorstel. Met name dat het IFA complementair kan 
zijn aan het lAK. Maar zoals reeds eerder en vaker betoogd: als op diverse fronten bezuinigingen 

^5^ 



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

Bladnummer 

8 

plaatsvinden, moeten wij ook de moed hebben als Staten dat als het lAK opdroogt, wij het niet 
gaan vervangen door het IFA maar eerst kritisch gaan kijken naar onze financiële ruimte. Dank u 
wel." 

Mevrouw Boode: "Dank u, voorzitter. Het IFA - Investeringsprogramma Flevoland Almere - heeft 
laten zien dat van dromen via doelen naar resultaten en effecten, nog niet zo gemakkelijk is. 
Het convenant liet een prachtig vergezicht zien van waar v/ij uit vallen komen. Wetend waar je 
op dat moment staat, is het een hele weg die je hebt te gaan. Dan is het niet zo raar dat je ook 
forse hobbels tegenkomt. Vanuit de gedachte: het komt moeizaam op gang, zijn wellicht 
projecten te snel goedgekeurd omdat er toch wat moest gebeuren. Het had ook te maken hoe 
de twee overheden er aanvankelijk instonden. De gemeente Almere en de provincie Flevoland. 
Ik herinner mij nog goed een behandeling in de commissie waar we in debat gingen met het 
college: toetsen we nu marginaal als provincie of toetsen v/ij nog? Gelukkig is het voorstel nu 
voor de tweede tranche om daar veel steviger in te zijn. Gelukkig heeft de gemeente Almere 
dat inmiddels ook geaccepteerd. De beelden lagen gewoon te ver uit elkaar. Toch laat de 
evaluatie ook zien dat het goed is dat wij het IFA al hadden. We vinden het natuurlijk allemaal 
belangrijk dat we uit die middelen de bijdrage voor het hoger beroepsonderv/ijs konden 
leveren. Over de tweede tranche beslissen v/ij in een andere context. Dat is ook door anderen 
al benoemd: het Integraal Afsprakenkader. Het is ook logisch dat het onderdeel dat daarin het 
minst sterk geregeld is, het voorzieningenniveau, prioriteit krijgt in IFA. Wij zijn het met andere 
partijen eens. Het is zeker niet mogelijk en onze bedoeling, om waar afspraken uiteindelijk 
mogelijk niet helemaal nagekomen worden, dat dan maar met een IFA budget op te lossen. Over 
de toetsing van de projecten is ook het een en ander gezegd. Over de keuze van de projecten 
heeft het college in de nota het een en ander geschreven. Toch was dat voor ons, als 
commissie, niet voldoende om ook de delegatie te geven. Wij willen heus niet zelf de projecten 
gaan selecteren maar v/ij willen van de voorgestelde projecten wel duidelijk gepresenteerd 
krijgen in welke mate die aan de toetsingscriteria voldoen. Daar willen wij dan een ja of nee op 
geven. Blijft natuurlijk dat je met ambitieuze verhalen ook risico's moet durven nemen en dat 
er ook wel eens iets niet zo geslaagd zal zijn. Maar wij verwachten wel degelijk een beter 
effect dan van de eerste tranche." 

De heer Simonse: "Voorzitter, dit is een historisch moment. Ook de SGP wil hier wel wat over 
zeggen. Wij geven van harte onze steun aan dit nieuwe investeringsprogramma 2011- 2015. Wat 
opvalt, is natuurlijk dat wij een directe lijn met onze subsidieontvangers krijgen. Wat in de 
eerste tranche niet zo was. Het tweede wat opvalt natuurlijk: geen delegatiebesluit. Dat biedt 
ons als SGP ook de mogelijkheid, daar zijn v/ij blij mee, om misschien in de toekomst uit 
principieel oogpunt een afwijkende stemverklaring te geven." 

De heer Siepel: "Voorzitter, dank u wel. Mijn fractie heeft niet zoveel behoefte om al datgene 
dat in de laatste commissievergaderingen al over het IFA uitgev>^sseld is nog eens heel erg 
uitgebreid te herhalen. Ik wil wel even kort stilstaan bij een paar punten. Genoegzaam bekend 
is dat wij veel waarde hechten aan de Flevolandse component. Wij hopen dan ook dat het niet 
alleen effecten heeft in de stedelijke ontv/ikkeling van Almere en de gewenste kwaliteit in de 
stad zelf, maar dat wij er als heel Flevoland de komende jaren veel plezier aan gaan beleven. 
Mijn fractie stemt in met de keuze om dat voor de komende programmaperiode te concentreren 
op de overige provinciale belangen in aanvulling op hetgeen er in het lAK nog geregeld moet 
worden. Wij zijn blij met de projectmatige aansturing en wij vinden het wijs om voor de 
uitvoering van dit programma via jaarplannen te gaan werken. Wij zien voorstellen die niet in 
de jaarplannen zijn opgenomen dan ook met heel veel belangstelling tegemoet omdat v/ij hopen 
dat er veel goede initiatieven komen. De SGP zei dat dit een historisch moment is. Ik moet 
zeggen dat ik dat zelf vier geleden veel sterker ervaren heb omdat we nu de tweede 
programmaperiode ingaan. Ik weet nog wel dat ik mijn toen kritische bijdrage over het IFA 
afsloot, met de zin: v/ij feliciteren Flevoland en Almere met dit programma en hopen dat er 
mooie dingen gaan gebeuren. Met diezelfde woorden wil ik onze bijdrage ook deze keer 

r-;;—-3 afsluiten. 

De heer Bosma: "Als hekkensluiter op dit programma. Er is natuurlijk heel veel gezegd over het 
IFA. In de laatste commissievergadering is stilgestaan bij het grip krijgen op dit project. Ik denk 
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dat tot nu toe alles verwerkt is. Dat er een goed voorstel ligt. Ik realiseer me daar wel bij dat 
het lastiger wordt om nu projecten te starten. Maar als projecten uiteindelijk gestart worden, 
hebben zij ook grotere kans op succes. Dat betekent eigenlijk ook dat er een grotere uitdaging 
ligt om dit programma succesvol te maken. Ik denk dat, dat succes wensen de 
projectorganisatie goed past. Dus wij wensen hen succes." 

De voorzitter: "Nog andere sprekers? Dat is niet het geval. Wenst u nog op elkaar te reageren in 
een tweede termijn? Het zijn overwegend betogen met Instemming en kanttekeningen die wij 
ook kennen uit de commissiebehandeling. Ik denk dat het dus niet zinvol is dat er van de kant 
van het college expliciet op wordt ingegaan. Ik stel voor om tot stemming over te gaan. Wie 
wordt geacht tegen te stemmen? 
Stemming 
Tegen stemmen: niemand. 
Dan is het voorstel met algemene stemmen aangenomen." 

8. Statenvoorstel Rekenkamerrapport Reserves juist bestemd? 
Dit agendapunt is gelijktijdig met agendapunt 6 behandeld. 

9. Tariefdifferentiatie in het OV 
De voorzitter: "Is er één van de fracties die daarover het woord wenst te voeren? Ik begin bij de 
SGP dit keer. De heer Simonse." 

De heer Noordegraaf: "Wij hadden volgens mij een andere procesafspraak gemaakt. Ik weet niet 
in hoeverre de griffie het met u besproken heeft." 

De voorzitter: "Dat is waar, sorry. Ik dacht dat u het woord zou voeren, dat staat in mijn 
aantekeningen, in reactie op gemaakte opmerkingen. Maar u v/ilt vooraf iets zeggen. Dan is dat 
bij mij verkeerd overgekomen. Mijnheer Simonse ik ontneem u weer het woord en de heer 
Noordegraaf mag als eerste het woord voeren." 

De heer Noordegraaf: "Voorzitter, dank u wel. Deze kleine opmerking was even nodig om 
duidelijk te maken dat ik hier niet spreekt als lid van de fractie van de WD of als WD'er maar 
als woordvoerder van de commissie Werk. Dat is even een andere pet op of een andere jas aan. 
Hoe u het maar noemen wilt. Voorzitter, tijdens de Statenconferentle van 2009 is het 
onderwerp naar voren gekomen over de agenderende en sturende rol van de Staten. Het 
versterken van deze rol zou een goede ontv/ikkeling zijn. Ook zou hierdoor de positie van de 
Staten in haar rol als volksvertegenwoordiging, beter tot zijn recht kunnen komen. Via het 
presidium heeft dit geleld tot de wens een pilot strategische sturing te gaan doorlopen en de 
commissie Werk te vragen deze uitdaging aan te gaan. De commissie Werk heeft de handschoen 
opgenomen. In de commissie werden nut en noodzaak van de pilot snel duidelijk. Alleen, hoe ga 
je dit uitvoeren? Het organiseren van veel sessies met de gehele commissie, zou het proces 
ernstig verstropen. Er is gekozen voor een compacte werkgroep die Interactief met de 
commissie het proces stap voor stap zou doorlopen onder begeleiding van de griffie en een 
externe deskundige. Deze werkgroep bestaat uit de voorzitter van de commissie Werk, de heer 
Peter Pels, de commissieleden Harma Nijhuis-Ovinge en Ikzelf, ondersteund door de heer 
Boerma van de griffie en onze externe deskundige de heer Rein Bijkerk. Dit leidde tot een 
compact en snel oproepbaar team. Wat qua snelheid in oproepbaarheid zijn nut wel degelijk 
heeft bewezen. Het is handiger om het team klein te houden en goed overleg met de commissie 
te houden. Deze werkgroep heeft de opgave doorlopen in de systematiek van: kijk, want, dus. 
Hieruit zijn voorstellen voor een plan van aanpak gekomen die steeds in de commissie Werk 
werden vastgesteld. Om een dergelijk project te kunnen doorlopen is het van belang om een 
geschikt onderwerp te kiezen. Door Indikken van een groslijst, weging en toetsing van vooraf 

I ''.j 
y opgestelde criteria, is uiteindelijk gekozen voor een onderzoek naar mogelijkheden in 

tariefsdifferentiatie na de invoering van de OV chipkaart. Zoals opgenomen in de inleiding van 
r-[j-—J het voorliggende stuk, maken de procesresultaten geen deel uit van dit voorstel. Zij worden 

...jj^ later in het presidium besproken. Vervolgens is een tijdpad voorgesteld om voor de komende PS 
((J3 verkiezingen tot besluitvorming in de Staten te kunnen komen. De werkgroep en de commissie 

Werk zijn van mening dat de gegevens en de vergaarde kennis van deze pilot, in ieder geval 
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verankerd moeten worden en bruikbaar moeten zijn om in de volgende Statenperiode het 
proces over tariefsdifferentiatie af te kunnen ronden. Het gaat te ver om alle variaties bij de 
gebruikte onderzoeksvormen te noemen. De commissie concludeerde dat informatie van alle 
spelers in het OV spectrum, moest worden gewogen. Dit is gerealiseerd door reizigers via 
enquêtering, rechtstreeks in het Openbaar vervoer aan te spreken en te bevragen. Er is een 
onverwacht groot aantal Internet enquêtes Ingevuld. Daar zijn wij heel verheugd over. 
Gesprekken met alle partijen in het OV, bedrijfsleven, vervoersmaatschappijen, scholen, maar 
ook bestuurders als wethouders en gedeputeerden, hebben plaatsgevonden. Dat heeft een schat 
aan informatie opgeleverd. De deelnemers hebben allen aandacht gevraagd voor hun problemen 
gezien vanuit het perspectief van hun achtergrond. De vergaarde kennis en de dialoog met de 
bestuurlijke en maatschappelijke omgeving, hebben in de commissievergadering van 25 
november plaatsgevonden. Daarna heeft een politiek debat plaatsgevonden in de commissie 
waaruit een aantal conclusies zijn getrokken. Deze vormen de basis van het voorliggende 
besluit. De commissie Werk is van mening dat de vergaarde gegevens goed bruikbaar zijn in de 
toekomst. Bij beslispunt 1 gaat het over het proces en bij de punten 4 t /m 5 gaat het over de 
tariefsdifferentiatie zelf. Wat hebben wij hieruit kunnen leren? Tariefsdifferentiatie is 
afhankelijk van een groot aantal variabelen. Meer dan wij in het begin dachten. Het maakt 
onderdeel uit van een veel groter verband en kan niet gemakkelijk als doel op zich worden 
gekozen. Zonder rekening te houden met het gehele mobiliteitsmanagement zal het niet tot 
succes lelden. Dit moet niet als belemmering worden gezien maar wel als iets om aan te 
werken. Het bepalen van het onderwerp vraagt een zorgvuldige afweging. Bij de keuze van het 
onderwerp is niet altijd bij alle betrokkenen een helder beeld van de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van de Ideeën die commissieleden hebben. Er worden in het debat, soms met 
kracht, ideeën ingebracht waarvan de uitwerking niet volledig wordt overzien. In de loop van de 
pilot werd duidelijk waar de mogelijkheden en onmogelijkheden liggen. Deze blijken niet altijd 
te passen op de keuzes die bij de start de hoofdtoon vormden. Ook wel genoemd: 
voortschrijdend inzicht. Het is een dooddoener maar het komt voor. De bevindingen van het 
doorlopen traject, staan uitgebreid in de stukken. Die gaan wij hier niet herhalen. Wij hebben 
gefaald in onze doelstelling van het tijdpad. Dat moet geconstateerd worden. Wij zijn te 
optimistisch geweest. Het is om meerdere redenen niet gelukt om het project tot een afronding 
te brengen voor de komende Statenverkiezingen. Zo is er op landelijk gebied een vertraging 
ontstaan bij de invoering van de OV chipkaart welke mede oorzaak is voor de vertraging in het 
proces. Afgelopen woensdag zijn opnieuw chipproblemen zichtbaar geworden. Die blijken nu 
van nog veel ingrijpender aard dan verwacht. Er zal in het vervolgtraject voldoende aandacht 
voor het tijdpad moeten zijn. Zeker de ti jd die nodig is om alle groepen bij elkaar te krijgen. 
Bij het opzetten van een dergelijk traject zal ruimte moeten worden geboden om in de loop van 
het traject mogelijke bijsturingen te kunnen doen. Dit lijkt een overbodige opmerking maar het 
is in bepaalde gevallen een hardnekkig verschijnsel. Het geagendeerde conceptbesluit ligt ter 
vaststelling voor. Het omschrijft de verankering van de vergaarde kennis over de mogelijkheden 
van tariefsdifferentiatie in het OV. De beslispunten zijn uiteindelijk helder geworden. Ze 
spreken voor zich en zijn goed overdraagbaar aan toekomstige Statenleden. Door het 
onderschrijven van de beslispunten worden mogelijkheden geboden aan nieuwe Staten. Om de 
agenderende en sturende rol van Provinciale Staten verder te versterken en het project 
tariefsdifferentiatie tot een afronding te brengen. De Staten hebben met dit traject, ook naar 
buiten, duidelijk aangegeven een actieve rol te willen spelen als volksvertegenwoordigende 
bestuurslaag. Dit was soms voor sommige bestuurders even wennen. Ik wil u, in mijn rol als 
woordvoerder van de werkgroep van de commissie Werk, allen van harte aanbevelen om dit 
voorstel te steunen. Dank u wel, voorzitter." 

De voorzitter: "Dank u wel. Wie durft er na zo'n betoog nog tegen te zijn? De heer Simonse. 
Nou, mijnheer Noordegraaf: stroop uw mouwen op, want u krijgt hem van voren hoor!" 

De heer Simonse: "Ja, voorzitter het was mij al vaker opgevallen bij de SGP dat als ze echt heel 
enthousiast is dat ze dan moeilijk haar mond kan houden. Maar de heer Noordegraaf had groot 
gelijk want we hadden inderdaad afgesproken dat hij namens de commissie het woord zou 
voeren. Wat hij gezegd heeft is gewoon waar. Maar dit is zo'n goede pilot geweest! Vergeef 
mij." 
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De heer Noordegraaf: "Voorzitter, mag ik hiervoor een schorsing aanvragen want ik moet erover 
nadenken?" 

De voorzitter: "Ik stel voor dat we eerst de eerste termijn afmaken. Nog andere mensen die op 
het betoog willen reageren? U bent er allen bij betrokken geweest. Alle fracties zijn erbij 
betrokken geweest. We hoeven dus niet in herhaling te vallen. Kunnen we concluderen dat u 
allen ook instemt met de beslispunten, zoals verwoord? Dat is het geval. Dan stel ik dat vast. Ik 
ga ze niet allemaal voorlezen. Maar de beslispunten 1 t / m / 5, zoals verwoord, worden bij dezen 
dan vastgesteld." 

10. Sluiting 
De voorzitter: "Dan ga ik over naar agendapunt 10. Dat betreft de sluiting en dat doe ik bij 
dezen. Hartelijk dank en tot de volgende keer." ( 20.20 uur) 

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

de griffier. 

cy 

3 

O 


