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Geachte heer/mevrouw. 

Op 18 april j l . stonden in de Opinierondes, het Jaarverslag en de Jaarrekening 2011 van de provincie 
Flevoland geagendeerd. Niet al uw vragen konden toen door ons direct worden beantwoord. In deze 
brief treft u per Opinieronde de antwoorden op de openstaande vragen aan. 

Opinieronde 5: Economie 6 Bereikbaarheid 

1. (WD) De zinsnede op pag. 35 2e alinea dat de werkgelegenheidsgroei geheel op het conto komt 
van bestaande vestigingen lijkt in tegenspraak met het doel het vestigingsklimaat te 
optimaliseren (onderaan pag. 35). Graag uitleg. 

Antwoord 
Optimaliseren van het vestigingsklimaat moet leiden tot duurzame economische groei en 
banengroei. In principe maakt het daarbij niet uit of de groei afkomstig is van de bestaande 
bedrijven of (het saldo) van nieuwe en verdwenen bedrijven - de natuurlijke aanwas-, als er 
maar groei is. Tegenspraak is hierbij dus niet aan de orde. Meest wenselijk is natuurlijk dat 
optimalisering van het vestigingsklimaat leidt tot zowel groei bij de bestaande bedrijven als 
groei door de natuurlijke aanwas. 

2. (WD) Graag een uitsplitsing van bestaande en nieuwe bedrijven in termen van 
werkgelegenheid. 

Antwoord 
Er is jaarlijks een grote dynamiek in de werkgelegenheidsgroei die niet zichtbaar wordt in de 
saldi. Uitsplitsing toont aan dat bestaande bedrijven waar banengroei was stegen met 17.200 
banen, terwijl bestaande bedrijven met afname van werkgelegenheid verminderden met 15.200 
banen. Een positief saldo dus van 2.000 banen. Door nieuwe bedrijven werden 8.000 banen 
toegevoegd en door opheffing en vertrek gingen -toevallig- ook 8.000 banen verloren. 

3. (WD) Indertijd is toegezegd dat IFA-projecten door de CdK aan PS worden voorgelegd. Het 
mandaat aan GS betreft uitdrukkelijk niet IFA 2. Het gevoel van PS is dat zo niet door GS wordt 
gehandeld (o.a. Boshart). 

Antwoord 
Er is nader overleg gaande met de vragenstellers. 
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4. (PW) Het project Klokhuis past niet in de doelstellingen van IFA, graag toelichting. 

Antwoord 
Het project klokhuis is één van de deelprojecten onder het IFA-project Almere Health City 
(AHC). 
Het project AHC kent drie hoofddoelstellingen: 
1. Toename van (vernieuwende) voorzieningen op het gebied van gezondheidzorg en vooral 

door middel van investeren in de samenwerking en het innovatiefonds. Denk aan 
vernieuwende voorzieningen, preventie, nieuwe zorgconcepten, klantgericht werken, 
digitalisering; 

2. Het versterken van zorgonderwijsvoorzieningen en onderzoek, die de andere werkwijze 
implementeren in de opleidingen van professionals en studenten. Dit bestaat uit 
vernieuwend onderwijs, digitalisering maar ook kennisuitbreiding en kennis delen; 

3. Het verbeteren van de werkgelegenheid en de economische structuur. Dit betekent dus 
meer arbeidsplaatsen in de zorg, onderwijs en wetenschap en het vestigen van 
complementaire bedrijven. Met dit doel draagt het project ook bij aan de programmalijn 
economie. 

Het gebouw het klokhuis past als educatief centrum op het gebied van duurzaamheid en gezond 
leven in het project AHC. Onder de naam Kinder Casla laat het centrum kinderen aan de 
voorkant kennis maken met duurzaamheid en de invloed van voedsel e.d. op de gezondheid. Het 
centrum is ontworpen door en bedoeld voor kinderen. Er is werkgelegenheid en ruimte voor 
stageplekken. Het is een samenwerkingsverband tussen de NPS, woningbouwcorporaties, de 
gemeente en AGIS. Als voorbeeld: AGIS geeft workshops en voorlichting over gezond leven en 
omgaan met geld en het milieu. 

Opinieronde 6: Bestuur en Samenleving 

1. (WD) Kunt u de stand van zaken geven m.b.t. de situatie bij Windesheim (uit berichtgeving) en 
of het klopt dat er door het bestuur boven de Balkenendenorm inkomen wordt ontvangen. 

Antwoord 
Op grond van de WOPT (Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde 
Topinkomens) zijn publieke en semi-publieke instellingen verplicht de topinkomens in het 
jaarverslag te publiceren. In december 2011 heeft de Tweede Kamer de WNT aanvaard 
(Wetsvoorstel Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector). De 
uitgangspunten in de WOPT zal in de WNT worden opgenomen. Op grond van de WNT zal voor 
nieuwe contracten dwingend worden opgelegd dat topinkomens in de publieke en semi-publieke 
instellingen niet hoger mag zijn dan de jaarlijks vast te stellen norm in een bepaalde sector. 
Inwerkingtreding van de WNT is afhankelijk van de behandeling in de Eerste Kamer en publicatie 
in het Staatsblad. 

De Minister van OCW heeft in een brief aan de Tweede Kamer van november 2011 een bedrag 
van 194.000,- euro als maximumbezoldiging van een bestuurder in het HBO genoemd. Dit bedrag 
zal afhankelijk van o.m. stijging pensioenpremie periodiek naar boven bijgesteld worden. De 
minister van OCW heeft aan de toezichthouders van de hogescholen gevraagd de 
bezoldigingscode HBO die sinds 2006 van kracht is aan te passen conform de nieuw in te voeren 
wet WNT. De bedoeling is dat de aangepaste bezoldigingscode HBO een verankering krijgen in 
de WNT. 

De Hogeschool Windesheim publiceert in lijn met de WOPT jaarlijks in het jaarverslag de 
inkomens van de bestuurders. In het vastgestelde Jaarverslag 2010 staan daarvoor de volgende 
bedragen voor de leden van het College van Bestuur vermeld: 
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H. Dijkstra, lid CvB totale bezoldiging: 158.000,- euro 
A.W.CA. Cornelissen, vz. CvB totale bezoldiging: 204.000,- euro 
J.W. Meinsma, lid CvB totale bezoldiging: 164.000,- euro 

Dit betekent dat de voorzitter van het CvB boven de genoemde norm van 194.000,- uit zou 
komen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de bezoldiging van dhr. Cornelissen is 
gebaseerd op het feit dat hij in 2009 is aangesteld als lid van het bestuur van de Vereniging 
VU Windesheim, waaronder niet alleen de Hogeschool Windesheim (met hoofdvestiging Zwolle) 
viel, maar ook de Vrije Universiteit en het VU Medisch Centrum. 
Eveneens in 2009 heeft de Provincie samen met het Rijk, de Gemeente Almere en de Gemeente 
Lelystad subsidie aan de hogeschool Windesheim toegekend voor de start van de 
Hogeschool Windesheim Flevoland. Op dat moment gold dus alleen de publicatieplicht van 
topinkomens op grond van de WOPT. 

Op 16 november hebben Provinciale Staten een motie van de SP aanvaard waarin de Staten het 
College oproept: 
- In haar subsidiebeleid op te nemen dat er geen subsidie wordt verstrekt aan instellingen 
waarvan de bestuurders meer dan de Balkenende-norm verdienen; 
- de betrokken instellingen in voorkomende gevallen hiervan op de hoogte te stellen. 

Wij zullen erop toezien dat in lijn met de Statenmotie en in lijn met de op handen zijnde 
landelijke wetgeving zoals hierboven geschetst, het provinciale subsidiebeleid neergelegd in de 
(nog vast te stellen) Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012 zal aansluiten op de 
stringentere landelijk regelgeving. Voor niet in het vorenstaande opgenomen situaties zullen wij 
u nog nader informeren. 

2. (CU) Voor het onderdeel speciaal onderwijs wordt gesproken over de doelstelling van betere 
bereikbaarheid en spreiding. Hoe heeft dat gestalte gekregen? Waaruit blijkt dat de spreiding en 
dekking verbeterd is? 

Antwoord 
Verbetering van de spreiding en dekking van speciaal onderwijsvoorzieningen in Flevoland blijkt 
uit de laatste Monitor Onderwijs Zorg PO&VO van juni 2010. 
Graag verwijzen wij u verder nogmaals naar de doelenrealisatie in het jaarverslag, hoofdstuk 
I . 2.2. Onder punt 5 staat: "Een verdere verbetering is door de provincie niet beïnvloedbaar en 
kan alleen door het Rijk, de gemeenten en de onderwijsinstellingen zelf bereikt worden. Het 
college heeft overigens bij GS besluit van 24 augustus 2011 haar betrokkenheid bij speciaal 
onderwijs beëindigd." 

3. (SP) Het jongerenbeleid zet in op het verbeteren van de spreiding van het speciaal onderwijs. 
De gedeputeerde stelt dat dit voornemen staat ingepland. Dat suggereert toch dat hier nog 
inspanningen vereist zijn? 

Antwoord 
Ons college heeft bij besluit van 24 augustus 2011 de betrokkenheid bij speciaal onderwijs 
beëindigd. 

4. (CU en SP) Het jaarverslag meldt dat de spreiding en dekking van speciaal onderwijs is 
verbeterd. Waar blijkt dit uit? 

Antwoord 
Zie antwoord bij vraag 3. 
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Opinieronde 7: Ruimte en Leefomgeving 

1. (GL) Kunt u de stand van zaken geven m.b.t. de planning van de bodemsanering in Dronten 
(Houtwijk 23)? 

Antwoord 
Voor de bodemsanering aan de Houtwijk 23 te Dronten is op 16 augustus 2011 door GS gekozen 
voor een saneringsvariant van beperkte bronontgraving met beheer van het grondwater voor 
minimaal 10 jaar (monitoring). Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van het 
saneringsplan. Het saneringsplan wordt binnenkort ter goedkeuring ingediend. De beschikking 
hierop zal worden gepubliceerd. In de loop van 2012 zullen de uitvoerende werkzaamheden 
worden aanbesteed. Indien mogelijk wordt de ontgraving op het bronperceel nog in 2012 
uitgevoerd en wordt daarna de grondwatermonitoring gestart. 

2. (PvdD) Kunt u de stand van zaken m.b.t. het bevorderen van biodiversiteit op bedrijfsterreinen? 
Om welke projecten gaat het? 

Antwoord 
In de Programmabegroting 2011 is op p. 70 de volgende tekst opgenomen: "Verkenning 
mogelijkheden om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te vergroten". In 2011 zijn in 
interprovinciaal verband ervaringen in andere provincies bij bevordering van biodiversiteit 
geanalyseerd. Het Interprovinciaal Overleg heeft bij alle provincies de 'best practices' 
verzameld over hoe biodiversiteit kan worden bevorderd. Dit project wordt in 2012 afgerond 
met een eindrapportage. Er is op basis van de verkregen inzichten nog geen sprake van concrete 
projecten die uitgevoerd kunnen worden. Mogelijkheden voor deze zogenaamde 
ecosysteemdiensten worden in 2012 verder verkend zoals opgenomen in de Productenraming 
2012 (paragraaf 1.3). 

3. (PvdD) Op pagina 76, p-MJP, staat als een van de doeleinden dat de ontsnippering is 
gerealiseerd, maar bij de doelrealisatie staat niet wat voor voortgang daarbij het afgelopen jaar 
is gemaakt. Het is voor de fractie niet voldoende als bij wegen ontsnipperingsmaatregelen 
worden genomen. Bovendien is er een achterstand die moet worden ingelopen. Niet duidelijk is 
waar men op dit moment staat op dit gebied. Zij vraagt een overzicht van knelpunten in 
Flevoland en wat de planning is om deze op te lossen. 

Antwoord 
Er is geen door PS vastgesteld beleidskader inzake ontsnippering van natuur langs provinciale 
wegen. Voorgesteld wordt om een rapportage 'Ontsnippering langs provinciale wegen' te 
betrekken bij de behandeling van de Uitvoeringsstrategie Groen in het laatste kwartaal van 
2012. 
Momenteel beoordelen wij bij ieder project waarbij sprake is van aanpassing van wegen of er 
kosteneffectieve ontsnipperingsmaatregelen kunnen worden genomen. Zo zijn bij de aanleg van 
de N23 met subsidie een tweetal duikers vergroot uitgevoerd. Tevens zijn deze duikers voorzien 
van looprichels. In het PMIT 2012-2016 zijn vanaf 2013 bij een aantal projecten waar groot 
onderhoud aan de weg plaats gaat vinden, ontsnipperende maatregelen opgenomen. Dit betreft 
het plaatsen van faunatunnels (voor zoogdieren zoals bv. de das) en amfibieëntunnels (voor de 
rugstreeppad). 

4. (D66) Kunt u een lijst geven van doeluitkeringen waarbij onderuitputting is ontstaan; wat is het 
aandeel van de onderuitputting hierbij? Tot en met wanneer loopt de doeluitkering/kan het 
geld worden uitgegeven? 
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Antwoord 

Uitkering Oorspronkelijk 
bedrag 

Restant in 
2011 

%-
aandeel Looptijd 

1. Cultuurparticipatie €319 € 19 6% 2009/ 
2012 

2. Meerjarenprogramma Bodem 
en Wet Bodemsanering 

3. Externe veiligheidsbeleid 
4. ISV Bijdragen gemeenten 
5. Opstartkosten Regionale 

Uitvoeringsdienst 

€ 1.044 

€346 
€361 

€ 141 

€641 

€ 312 
€361 

€ 141 

61% 

90% 
100% 

100% 

* 

* 
* 

* 

Totaal € 1.474 

* In de gevallen 2 tot en met 5 betreft het decentralisatieuitkeringen waaraan geen eindtermijn 
m.b.t. de besteding is verbonden. 

5. (SP) Gaat het college een woonvisie maken? Zo ja, wanneer, zo nee, waarom niet? 

Antwoord 
Gedeputeerde Bliek heeft tijdens de Panoramaronde aangegeven dat er geen woonvisie in de 
planning zit en dat ze aanvullende recente informatie zou verstrekken. Met betrekking tot dit 
laatste kan gemeld worden dat de Staten binnenkort geïnformeerd worden over de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van het Rijk. In de SVIR stelt het Rijk dat 
provincies de kaders moet scheppen voor de gemeentelijke woningbouwprogramma's. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris. de voorzitti 

.drs. T. van der Wal - JTLoade 


