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Locatie: Kamer van Almere, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 
 
Aanwezig zijn: 
De heren F. Brouwer (voorzitter) en H.W.E. van Vliet (VVD), mevrouw Y. Weijand (VVD), de heren J.J.T.M. 
van den Donk (PvdA), A. Manar (PvdA), C.A. Jansen (PVV), A. Karsies (PVV), R.T. Oost (CDA), M. Bongers 
(SP), E.F. Kunst (D66) en J.E. Geersing (CU), mevrouw J. Staalman (GroenLinks), de heren J. de Borst (SGP) 
en D. Rensema (50PLUS), mevrouw M.C. Bax (PvdD, tot 17.25 uur) en de heer P.C. Liedekerken 
(rondegriffier) 
 
Eveneens aanwezig: 
Leden van het college van Gedeputeerde Staten: de heren J.N.J. Appelman en J. Lodders 
 
1. Jaarrekening 2011 (hoofdstukken 2, 3 en 6 plus Speerpunten) 
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Hij stelt twee termijnen voor en geeft 
aan dat het niet de bedoeling is dat er technische vragen aan de orde komen. Daarvoor was de 
tafeltjesronde bestemd. 
De VVD merkt op dat de uitnodiging en de stukken voor de tafeltjesronde wel erg laat ontvangen zijn. 
De voorzitter reageert, dat het Presidium dit ook al aan de orde heeft gesteld en dat hij met eventuele 
technische vragen coulant om zal gaan. 
 
Eerste termijn (hoofdstukken 2 en 3) 
 
De voorzitter geeft aan dat in deze eerste termijn de hoofdstukken twee en drie aan de orde komen. 
De VVD vraagt of het optimaliseren van het vestigingsklimaat wel zin heeft gehad, nu er op pagina 35 staat 
dat de werkgelegenheidsgroei op conto van bestaande vestigingen kan worden geschreven. Op pagina 36 
staat onder punt 3 dat het aantal moeilijk vervulbare vacatures is gedaald, maar dit wordt niet met cijfers 
onderbouwd. In hoeverre vloeit er Flevolandse subsidie buiten de provinciegrenzen en wat krijgt de 
provincie ervoor terug? De partij zou graag zien dat de subsidiestromen die naar buiten de provincie gaan 
uitgezuiverd worden. 
De PVV merkt op, dat er in 2011 een groei was van 2.000 banen, maar wel vanuit bestaande vestigingen, 
dus het gevaar bestaat dat op een gegeven moment de rek er daar uit is. Onderwijs en gezondheidszorg 
zijn groeisectoren, terwijl landbouw, visserij en dienstverlening opvallende dalers zijn. Dit kan volgens de 
partij niet los worden gezien van Oostvaarderswold en de financiële crisis. De verwachte stijging van de 
werkgelegenheidsgraad wordt niet concreet ingevuld. Er is een groot overschot aan werklocaties en de 
partij mist daarop de visie van de provincie. Is er een alternatief als de overslaghaven in Almere niet 
doorgaat? Het 100.000 banenplan is dubieus, omdat het nog maar de vraag is of de Schaalsprong doorgaat. 
Zzp'ers zijn de motor van de economie, maar er staat geen informatie over in de stukken. De groei van het 
aandeel internationale bedrijven in Flevoland in 2013 staat als gegeven vermeld, terwijl deze nog niet 
gerealiseerd is. De cijfers over toerisme en recreatie zijn niet vergelijkbaar, omdat er over twee 
verschillende jaren gesproken wordt. Flevoland krijgt geen Europese gelden: zolang Nederland meer 
afdraagt dan ontvangt, heeft Nederland gewoon geld weggegeven. In verband met de cofinanciering wordt 
de provincie zelfs gedwongen om geld bij te leggen. De partij is kortom niet overtuigd van een geweldig 
beleid en de cijfers geven geen reden om jezelf op de borst te slaan. Zijn de risico's wel juist in beeld en 
worden deze juist ingeschat? Er wordt nergens gesproken over de stille lasten-problematiek in relatie tot 
economie en arbeidsmarkt. Een goede infrastructuur is immers essentieel voor economische groei. Een 
deel van het provinciale wegennet is te smal voor landbouwvoertuigen, met alle economische en 
veiligheidsgevolgen van dien. Het overschot van € 7,1 miljoen kan wat de partij betreft in de stille lasten-
pot of gebruikt worden voor het verlagen van de opcenten. E
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De ChristenUnie vestigt de aandacht op de opmerkingen bij de risico's die gemaakt zijn op pagina 29 bij OV 
naar het noorden en richting Zwolle. Het is jammer dat er maar twee gemeenten zijn die een plan hebben 
ingediend in het kader van het fietsbeleid. Zij vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat er geen 
voorstellen zijn in verband met het verkrijgen van middelen voor herstructurering. Er is een enorme 
stijging van het aantal starters, maar het Ondernemerspunt heeft maar een klein aantal van hen begeleid. 
Hoe bereik je de rest? De stijging van de innovatiekracht moet gekoesterd worden. Voor wat betreft het 
speerpunt Noordelijk Flevoland was 2011 volgens afspraak; in 2012 zal duidelijker worden wat er van de 
grond gaat komen. 
Het CDA vindt dat er positieve ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van mobiliteit, maar er zijn ook 
enkele aandachtspunten. De verbinding van A tot Z heeft knelpunten. Zijn er mogelijkheden om deze op te 
lossen met geld dat op dit punt over is? Hoe zit het met de verbinding van de Hanzelijn door de 
Noordoostpolder naar het noorden? Was de lagere bijdrage vanuit de BDU voorzien? Zzp'ers worden wel 
ondersteund, maar er is een afgaande lijn, mede in verband met bezuinigingen. Zijn er mogelijkheden om 
hen alsnog te steunen? Uit het jaarverslag van Toerisme Flevoland blijkt dat er veel is gebeurd. De partij 
vindt dat het toerisme in Flevoland zich goed ontwikkelt, tegen de trend van de economische ontwikkeling 
in. Zij is blij dat de visserijsector zich eindelijk achter de duurzame ontwikkeling van deze tak heeft 
geschaard. 
De PvdD meldt dat er niets over de Showcase vermeld staat. Is er nog een mogelijkheid om bij te dragen 
als er zich geschikte projecten aandienen, aangezien de middelen van de p-MJP grotendeels zijn 
vastgesteld? 
De SGP vraagt zich af of de instandhouding van de busvoorziening genoemd op pagina 29 voldoet aan de 
snellere busverbinding en de bereikbaarheid van de steden. Bij de introductie van de OV-chipkaart is de 
informatieverstrekking op Urk nogal tekort geschoten. Op pagina 32 wordt gesproken over onderuitputting 
op jaarlijks onderhoud voor (vaar-)wegen. Heeft dit veiligheidsconsequenties gehad en wordt dit 
onderhoud nu met spoed in 2012 opgepakt? De werkeloosheid van 45-plussers, MBO en VMBO stijgt. Richt 
de provincie zich niet teveel op hoogwaardige sectoren? In 2011 is de innovatiegraad van landbouw en 
tuinbouw en de verbetering van de beeldvorming niet gemeten. Hoe kan het effect van de uitgevoerde 
activiteiten dan beoordeeld worden? Er mogen wat de partij betreft nog wel meer indicatoren komen. 
De PvdA is blij met de opmerking van de accountant dat het college meer 'in control' is. Wel vindt zij het 
verontrustend dat er middelen zijn blijven liggen. Is er wel genoeg gedaan om de gestelde doelen te 
bereiken? Met betrekking tot de BDU was er bijvoorbeeld meer cofinanciering gekomen als er meer was 
gedaan. Het voordeel van € 74.000 bij de gladheidsbestrijding mag in de bestemmingsreserve gestort 
worden. 
De PVV vraagt of het geld altijd op moet. 
De PvdA reageert dat het gaat om de te bereiken doelen en de afspraken die daarover gemaakt zijn. De 
middelen zijn er wel, maar ze zijn niet gebruikt. 
Het CDA vraagt de PvdA of de in de begroting gestelde doelen niet bereikt zijn. 
De PvdA wil graag van de gedeputeerde horen wat er precies gebeurd is. Onlangs wilde de partij een motie 
indienen, maar kon er geen middelen voor vrij krijgen. En nu blijkt er geld over te zijn. De Staten gingen 
niet mee met de motie omdat er geen geld was. Ze gaven niet aan dat de doelen uit de motie niet goed 
zouden zijn. 
De VVD merkt op, dat de middelen voor de motie van de PvdA uit dezelfde sector moesten komen en 
daarvoor kwam de PvdA niet met voorstellen. 
Volgens de PvdA was het onmogelijk om de middelen binnen de post 'Starters' te vinden. Maar er was wel 
ruimte om het binnen de begroting van 'Economie' te zoeken en de partij heeft daarvoor drie voorstellen 
gedaan. 
De SP geeft aan dat 'kort volgen' niet mogelijk zal zijn tussen Zwolle en Lelystad en vraagt daar aandacht 
voor. Op pagina 28 wordt gesproken over het risico dat het Rijk achterlaat; welke risico's kunnen de 
bezuinigingen van het Rijk opleveren? De partij vindt het vreemd, dat uit een enquête blijkt dat de 
Flevolandse wegen belabberd zijn, maar de provincie er tegelijkertijd trots op is dat er bespaard is op 
uitgaven voor infrastructuur. En er is € 7 miljoen overgehouden. Hoe zit dit? GS hebben toegezegd, dat er 
geen provinciaal geld naar het bidbook voor de Floriade gaat. De SP heeft eerder aangegeven, dat er 
volgens haar zelfs geen IFA-geld naar toe kan gaan. Bij de 'onontkoombare uitgaven' worden voorstellen 
genoemd. Betekent dit dat er tegenvoorstellen gedaan kunnen worden? Uit de stukken komt naar voren dat 
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zaken nu beter op papier staan dan ooit. In het verleden is er voor beter rapporteren een tijdsplan met 
middelen uitgezet. Hoeveel beter gaat het nu en wat valt er nog te verwachten? 
D66 vraagt hoe hard er aan AGU wordt getrokken. In tegenstelling tot het CDA is D66 niet enthousiast over 
de hoeveelheid activiteiten bij toerisme. Zij zou er juist meer willen zien en vindt dat er meer aandacht 
aan besteed moet worden. 
Het CDA refereerde niet aan de jaarrekening maar aan het jaarverslag van Toerisme Flevoland. En daaruit 
blijkt dat er toch aardig wat gebeurd is, zeker gezien het feit dat er fors op bezuinigd is. 
D66 blijft bij haar mening dat er harder aan getrokken zou mogen worden. Het is toch één van de 
financiële motoren van Flevoland. 
De voorzitter merkt op, dat er op 9 mei as. een panoramaronde over toerisme zal plaatsvinden. 
Gedeputeerde Appelman bevestigt dat het college financieel steeds meer 'in control' is. De voorliggende 
jaarrekening is een product van het oude en het nieuwe college. Daarin zit dan ook de ombuiging die de 
provincie doormaakt op zowel financieel als beleidsinhoudelijk gebied. Dit betekent onder andere dat als 
gevolg van het coalitieakkoord een aantal kaderstellende opdrachten aan college oud door het huidige 
college niet meer wordt uitgevoerd. De onderbesteding betekent niet dat de gestelde doelen niet gehaald 
worden. In het coalitieakkoord is afgesproken dat arbeidsmarktbeleid in uitvoerende zin niet meer door de 
provincie uitgevoerd gaat worden. Dat is neergelegd bij andere partijen. De gedeputeerde is van mening 
dat er geen € 5 miljoen over is: een groot aantal projecten is nog in uitvoering. Hij is met gemeenten in 
overleg over het herstructureringsgeld. De middelen zijn beschikbaar en hij brengt deze bij de gemeenten 
onder de aandacht. Veel herstructureringsprojecten vinden plaats binnen grotere gebiedsontwikkelingen 
en daar is niet altijd geld voor beschikbaar. Subsidies dienen aangevraagd te worden door partijen uit een 
Flevolands netwerk, maar soms zijn er wel partijen van buiten Flevoland bij betrokken. Essentieel is dat de 
spin-off van de subsidie wel aan Flevoland ten goede komt. Bij Compoworld is bijvoorbeeld Fokker 
betrokken, maar het is wel een Flevolands initiatief. 
De SP reageert bij interruptie dat de heer Beers enige tijd geleden ingesproken heeft en dat deze 
betoogde dat het geld dat naar Compoworld gaat, eigenlijk geheel ten goede zou moeten komen aan het 
MKB. De partij vindt dat meetbaar en controleerbaar moet zijn of dat gebeurt. 
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat hij binnenkort een gesprek met de heer Beers zal hebben. Hij vindt 
dat het voor het MKB van Flevoland een breed toegankelijk programma en initiatief is. 
De VVD vraagt hoe de monitoring geregeld is. Volgens de partij moet er een balans zijn tussen de 
investeringen en baten voor Flevoland. 
Gedeputeerde Appelman vindt de monitoring een belangrijk punt en dat staat ook in de Startnotitie van de 
Economische agenda. Hij wil dat de effecten van dat beleid meetbaar worden. Wel moet iedereen zich 
realiseren dat er veel handen aan het stuur zitten. Kern van het economiebeleid is het creëren van een 
ecosysteem waarin bedrijvigheid en ondernemerschap kunnen gedijen. Maar ondernemerschap kan niet 
afgedwongen worden. 
De SP geeft aan dat ook windenergie gevaren oplevert: er wordt veel geld in gestoken, maar wat levert het 
op aan werkgelegenheid in Flevoland? 
Gedeputeerde Appelman is het ermee eens als men op dat soort effecten doelt. Waar hij het niet mee 
eens is, is de koppeling tussen de daling van het aantal banen in de landbouw en Oostvaarderswold waar 
de PVV het over heeft. Dat het aantal banen in de primaire sector daalt, is een teken van 
productiviteitsstijging. 
De PVV wil niet dat de mensen daardoor hun banen kwijtraken. Zij blijft van mening dat de daling in de 
beide sectoren niet los gezien kan worden van onder andere Oostvaarderswold en de financiële crisis. 
Gedeputeerde Appelman geeft aan dat er gestuurd wordt op het overschot aan werklocaties. De afspraken 
met gemeenten zijn vrijwel rond; hij verwacht deze op korte termijn kenbaar te kunnen maken. Er is in 
Almere politieke weerstand tegen de overslaghavens. Het is aan de gemeente Almere om dit overwinnen. 
Flevokust bevindt zich in een hoopvolle fase en het ziet er naar uit dat een consortium met een haalbare 
business case kan komen. De gedeputeerde verwacht dat hij voor de zomer met voorstellen kan komen. 
Het 100.000 banenplan is een ambitie die hoort bij een stad van die omvang, inclusief de 
geprognosticeerde Schaalsprong. Mocht de Schaalsprong toch niet doorgaan, dan komt dat ambitieniveau in 
een ander daglicht te staan. 
De PvdA merkt op dat zij streeft naar een duurzaam evenwicht tussen wonen en werken. Zij is het niet 
met de VVD eens, dat de regioversterking niet buiten Flevoland zou kunnen. 
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Gedeputeerde Appelman geeft aan dat het college studeert op de invloed van informele werklocaties. Er is 
steeds meer interactie tussen werklocaties, het nieuwe werken en zzp'ers. Zodra daaruit conclusies 
getrokken kunnen worden, zal hij PS informeren. 
De PVV geeft aan dat er ook een scenario is geschetst, waarbij het aantal kantoorlocaties door het nieuwe 
werken naar beneden zal moeten worden bijgesteld. 
Gedeputeerde Appelman reageert, dat dat soort type effecten nu nog niet in de regelingen en afspraken 
verwerkt zijn. Hij is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Het college spant zich in om zoveel 
mogelijk Europese fondsen naar Flevoland te halen. Het genoemde percentage aan internationale 
bedrijven in Flevoland is een doel uit de Programmabegroting. De toerismemonitor wordt in samenspraak 
met het toeristische bedrijfsleven samengesteld. Het instrument is niet alleen bedoeld voor het provinciale 
beleid, maar ook om het bedrijfsleven te voorzien van adequate marktinformatie. De convenantafspraken 
over Noordelijk Flevoland zijn deze week getekend. De noodzaak tot verduurzaming is tot de visserijsector 
doorgedrongen en het opent een nieuw groeipad voor deze sector. De regie over starters ligt niet bij de 
provincie. 
De PvdA stelt dat starters geen werknemers zijn; het is geen arbeidsmarktbeleid. Het is nodig om hier 
anders mee om te gaan. De partij wil ook meer zicht op zzp'ers en hun toekomstmogelijkheden krijgen. Zij 
is echter niet zo van de clusters. 
Gedeputeerde Appelman reageert dat hij best in verkennende zin wil kijken of (gevorderde) starters 
rondom diverse clusters en thema's een plek kunnen krijgen in de Economie-agenda. Het masterplan van 
de Showcase is inmiddels vastgesteld, maar daar moet nog een goede slag overheen gemaakt worden. Na 
de zomer hoopt hij daarover met alle partijen overeenstemming te hebben, ook voor wat betreft de 
financiële commitment. Het is wel de uitdaging om het agrofoodprogramma zo in te richten dat het past 
binnen het topsectorenbeleid. Nu bevindt het zich nog in de kiemfase. Hij wil de innovatiegraad wel graag 
meten. Bij de kaderstelling horen een aantal indicatoren, maar PS moeten niet overvragen. Het IFA is een 
gezamenlijk programma en een bijdrage aan een haalbaarheidsonderzoek voor de Floriade is bijvoorbeeld 
wel mogelijk. De Floriade biedt ook plaats voor activiteiten van de werkmaatschappij. 
De PVV bestrijdt dit. 
Gedeputeerde Appelman zegt dat locatiekeuzes en gebieden waarop de werkmaatschappij actief is 
interactie met de Floriade onvermijdelijk maken. Hij wil de activiteiten op toeristisch gebied via een 
panoramaronde toelichten en daarna het gesprek erover aangaan. Er gebeurt in zijn ogen wel degelijk 
veel. 
Gedeputeerde Lodders vervolgt de beantwoording. Er is veel aandacht voor de OV-verbinding naar het 
noorden. Het college vindt het ook teleurstellend dat er weinig plannen voor het fietsbeleid zijn 
ingediend. Het dringt er wel steeds bij gemeenten op aan. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt: 
gemeenten hebben ook eigen beleid en eigen middelen. 
De PVV vraagt of de richtlijnen mogelijk te star zijn. 
Gedeputeerde Lodders reageert dat hierover wordt gesproken. Bij de verbinding van A tot Z (N23) zijn er 
inderdaad een aantal knelpunten, waarvoor in meer of mindere mate geld beschikbaar is. Voor de passage 
Roggebot is onlangs een verkenning gestart, waarover PS binnenkort geïnformeerd zullen worden. De 
minister heeft geld toegezegd, maar pas na 2020. Het college gaat bekijken of er middelen naar voren 
gehaald kunnen worden. De lagere bijdrage uit de BDU heeft enerzijds te maken met lagere bestedingen, 
anderzijds met de gewijzigde regelgeving rondom BTW-compensatie. De OV-verbinding voldoet aan de 
bereikbaarheid van steden; dit is opgenomen in de aanbesteding van de concessie. Hij verwacht over 3-4 
weken hierover nadere mededelingen te kunnen doen. Er had inderdaad meer aandacht besteed kunnen 
worden aan de informatievoorziening rondom de OV-chipkaart. Mocht dat nodig zijn, dan zal het college 
actie ondernemen, niet alleen rondom de informatievoorziening, maar ook bij eventuele andere 
problemen. Bij de onderuitputting van het jaarlijks onderhoud zijn geen veiligheidsrisico's ontstaan en het 
wordt voor een belangrijk deel in 2012 ingehaald. Er zijn verschillende oorzaken voor het overblijven van 
middelen, waaronder effectiever werken, vertraging, een lagere besteding aan het OV, onderuitputting bij 
de gladheidsbestrijding en het feit dat verschillende projecten het kalenderjaar overschrijden. 'Kort 
volgen' is inderdaad een probleem. Volgende week komt daar een memo over. Een matige 
onderhoudstoestand van de wegen is het beleid en daar wordt op gestuurd. De gedeputeerde herkent zich 
niet in de uitkomst van de enquête. De koppeling van economie en arbeidsmarkt aan de stille lasten vindt 
hij niet terecht; het zijn twee gescheiden trajecten. 
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De PVV vraagt waarom de gedeputeerde die koppeling niet wil maken. 
Gedeputeerde Lodders antwoordt dat Flevoland wel investeert in haar infrastructuur. Stille lasten gaan 
over lasten in de toekomst en dat heeft niet veel te maken met de omvang van de infrastructuur en 
toekomstige projecten daarin. 
De PVV vindt dit een rigide scheidslijn. Als de omvang van de infrastructuur niet op orde is, bijvoorbeeld te 
smalle wegen voor landbouwvoertuigen, dan bestaat er ook in relatie tot economie en arbeidsmarkt een 
probleem. 
Gedeputeerde Lodders reageert, dat de stille lasten te maken hebben met onderhoud op lange termijn, 
niet met de capaciteit van de weg. 
De PvdA voegt toe, dat als de omvang van de infrastructuur toeneemt, de stille lasten als gevolg daarvan 
ook toenemen. 
Volgende gedeputeerde Lodders is daarvoor een reservering beschikbaar. 
De PVV is van mening dat die reservering onvoldoende is. 
Gedeputeerde Lodders vindt een discussie over de stille lasten niet relevant bij deze bespreking van de 
jaarrekening. Aan de AGU wordt hard getrokken, maar voorlopig zijn er nog geen rijksmiddelen voor 
begroot. 
 
Tweede termijn (plus hoofdstuk 6 en speerpunten) 
 
De VVD had verwacht dat de werkgelegenheidsgroei uit nieuwe vestigingen gekomen zou zijn. Heeft 
optimalisering van het vestigingsklimaat dan wel zin gehad? De partij vraagt om meer informatie over de 
daling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures. PS hebben eerder aangegeven betrokken te willen 
worden bij IFA-projecten. De CdK had toegezegd dat de shortlist aan PS voorgelegd zou worden. Nu blijkt 
het delegatiebesluit niet genomen. Het Boshartproject wordt in de jaarrekening genoemd en had aan PS 
voorgelegd moeten worden. De partij wil een reactie van de CdK. Mocht er geen goed antwoord komen, 
dan zal de partij met een motie komen. 
De PVV voegt toe dat de gemeenteraad van Almere afgelopen donderdag al een besluit heeft genomen 
over het Boshartproject. Zij vindt dit een rare gang van zaken. De partij is sceptisch over de Schaalsprong. 
Zij kan zich niets voorstellen bij de relatie tussen de doelstelling en de realisatie van het Klokhuis. Zijn de 
gelden voor de verhoogde busbaan wel goed aangewend? De baan is 's winters te glad en de vangrail is te 
zwak om een bus die naar beneden dreigt te glijden tegen te houden. 
De SGP heeft nog geen antwoord gekregen op haar vraag of Flevoland zich niet teveel richt op 
hoogwaardige arbeidsplaatsen. Zij heeft geen opmerkingen over de speerpunten. 
De SP wilde weten of de voorstellen bij de onontkoombare uitgaven echte voorstellen zijn. Hoe staat het 
met de verschuiving van beter rapporteren in kwalitatieve zin en wat is er nog te verwachten? Bij OMALA is 
nu sprake van een CV, waar € 3,2 miljoen aan geleend is. Hoe zit het met die CV en waar wordt het geld 
aan besteed? Volgens PwC is de lening risicovol. Is het geleende geld veilig? 
50PLUS voegt toe, dat er geen jaarcijfers 2011 van OMALA gegeven zijn. Wanneer volgen die precies, 
evenals de overige cijfers uit hoofdstuk 6? 
De ChristenUnie benadrukt, dat in het collegeakkoord aangegeven wordt dat een hoogwaardige OV-
verbinding naar het noorden via de Noordoostpolder belangrijk is. Er is een enorme toename van het 
aantal starters en de partij vraagt daar extra aandacht voor. Komt de PvdA met voorstellen? 
De PvdA is blij met de reactie van de ChristenUnie en zal met een voorstel komen. De partij is ook 
tevreden met het antwoord van gedeputeerde Lodders. De partij is blij met de structurele verbetering in 
de begroting ten aanzien van OV en niet-jaarlijks onderhoud. Zij is echter niet tevreden met het antwoord 
van gedeputeerde Appelman ten aanzien van de baten en lasten in de economie. De begroting 2011 is 
blijkbaar zonder medeweten van PS aangepast en het is ook niet in het coalitieakkoord afgesproken. 
Daarin gaat het over de begroting van 2012. Volgens de gedeputeerde is er geen geld over, maar op papier 
is er wel een positief resultaat. Tien procent van de starters is nu bereikt. De gedeputeerde had een 
begrotingswijziging in kunnen dienen om meer starters te bedienen. Ook bij p-MJP blijft geld over; is dat 
inactiviteit? De partij wil daar graag meer grip op hebben en meer doelen bereiken. 
Gedeputeerde Appelman zegt toe met cijfers over de moeilijk vervulbare vacatures te komen en hij zal 
een uitsplitsing maken van de werkgelegenheidsgroei uit bestaande bedrijven en uit nieuwe vestigingen. 
Hij kan zich totaal niet vinden in het verwijt van inactiviteit. Het college houdt zich bezig met adequaat 
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risicobeheer bij zeer lastige trajecten, maar kansen worden wel gepakt. Ook is het college volop bezig met 
de omslag naar efficiënter werken. Wel zijn GS strenger met subsidieaanvragen: ze worden beter 
beoordeeld op het feit of ze wel binnen het nieuwe beleid passen. 
Gedeputeerde Lodders antwoordt dat de voorstellen bij de onontkoombare uitgaven inderdaad voorstellen 
van het college zijn. PS kunnen eventueel tegenvoorstellen doen. Op het beter rapporteren komt hij later 
terug. De CV is de werknaam van OMALA. OMALA NV heeft een deelneming in de CV. Dat deze constructie 
er zou komen was al bij de oprichting van OMALA bekend, maar deze was tot nu toe niet gerealiseerd. Het 
bedrag van € 3,2 miljoen is bestemd voor grondaankoop. De jaarrekening is er inmiddels en deze zal 
binnenkort tijdens een aandeelhoudersvergadering worden vastgesteld. PS zullen de jaarrekening bij de 
Voorjaarsnota of de Najaarsnota ontvangen. De gedeputeerde bevestigt dat het een risicodragende lening 
is, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de lening te zijner tijd terugbetaald wordt, mede vanwege de 
lange looptijd. 
De PvdA vindt dat gedeputeerde Appelman zijn verhaal verandert. Nu is er opeens wel geld over. De partij 
vindt dat het bijstellen van de begroting van 2011 niet de opdracht was. De afspraken uit het 
coalitieakkoord hadden betrekking op de begroting 2012 en verder, niet op die van 2011. 
Gedeputeerde Appelman reageert dat er in het coalitieakkoord principiële keuzes zijn gemaakt als het 
gaat om starters en startersbeleid. In 2011 is er een nieuw college gekomen. Een deel van de begroting is 
van het oude college, maar de gedeputeerde heeft daarbij wel op de rem getrapt in het kader van de 
financiële ombuigingstaken. 
De PVV vraagt of de PvdA hier consequenties aan gaat verbinden. 
De PvdA gaat zich hierover beraden, maar vraagt zich ook af wat de andere partijen van de handelswijze 
van gedeputeerde Appelman vinden. 
De VVD vindt dat er uitvoering is gegeven aan het coalitieakkoord. Zij is blij dat dit alvast ingekopt is, 
omdat er zo'n grote bezuinigingsnoodzaak is. Ook vindt zij het logisch dat het nieuwe college zo snel 
mogelijk met de afspraken uit het coalitieakkoord aan de gang is gegaan. Zij snapt de vraag van de PvdA 
dan ook niet en vindt er zelfs frustratie in doorklinken dat de motie van de PvdA het niet gehaald heeft. 
Het is vervelend, dat de PvdA steeds op hetzelfde onderwerp terugkomt. 
De PvdA blijft erbij dat deze afspraak niet gemaakt is en dat een begrotingswijziging aan PS voorgelegd 
had moeten worden. 
Gedeputeerde Appelman vervolgt zijn beantwoording. Hoogwaardige arbeid is de grondstof voor 
toekomstige groei en dat zal ook in de lagere segmenten tot banengroei leiden. De gelden voor de busbaan 
zijn juist besteed. Op de vraag over het Klokhuis komt hij later terug. 
De voorzitter constateert dat het college terugkomt op de vragen over het vestigingsklimaat, de moeilijk 
vervulbare vacatures en het Klokhuis. De CdK zal terug moeten komen op de betrokkenheid van PS bij de 
shortlist van IFA-2 en het niet genomen delegatiebesluit. 
De PvdA vraagt of het debat over de jaarrekening op 9 mei zal plaatsvinden, hetgeen de voorzitter 
bevestigt. 
 
2. Instellen egalisatiereserve gladheidsbestrijding 
De voorzitter merkt op, dat het hier gaat om het instellen van de egalisatiereserve. Besluitvorming 
hierover komt bij de jaarrekening 2011 op 9 mei aan de orde. 
De ChristenUnie staat achter het voorstel. 
De PVV juicht initiatieven om de wegen van Flevoland berijdbaar te houden toe. Wel vraagt zij zich af wat 
er met gelden gebeurt die over het plafond van € 500.000 heen gaan. De partij geeft er de voorkeur aan 
om die naar de stille lasten over te brengen. 
GroenLinks is blij dat mede op haar initiatief de motie aanvaard is om tot de instelling van dit fonds te 
komen. Het verdwijnen van de schommelingen juicht zij toe. 
Het CDA vindt het fijn dat er aandacht voor het probleem is en vindt dit fonds een goede zaak. 
De SGP is blij met initiatief. 
De SP sluit zich daarbij aan. 
Ook de VVD en D66 ondersteunen het initiatief. 
De PVV reageert op de opmerking van GroenLinks dat het haar motie zou zijn. Het gaat hier toch om een 
voorstel van de gedeputeerde? 
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GroenLinks antwoordt, dat het initiatief vanuit de motie is gekomen. De motie is door GroenLinks 
ingediend en mede-ondertekend door de VVD. 
Gedeputeerde Lodders bedankt voor de steun. De motie van GroenLinks was inderdaad de aanzet hiervoor. 
Het fonds wordt nu gedeeltelijk gevuld. Gelden die over zijn, gaan terug naar de algemene middelen en 
daarover besluiten PS. 
De voorzitter constateert, dat dit voorstel vanavond als hamerstuk naar de besluitvormingsronde gaat. Hij 
bedankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 18.00 uur. 
 
Vastgesteld in de vergadering d.d. 9 mei 2012 
 
 
 
 
De griffier, de voorzitter, 
 
 


