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Tijd: 19.00 uur 
Locatie: Commissiekamer, Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad 
 
 
Aanwezig zijn:  
de heer C. Jansen (PVV), voorzitter; 
mevrouw M.C. Bax (PvdD), de heren M. Bongers (SP), E.G. Boshuijzen (50PLUS), W. Boutkan (PVV), J. van 
Dijk (CU), J.E. Geersing (CU), I.C. van Ginkel (PVV), mevrouw I. van Hooff (VVD), de heren J. Kramer 
(VVD), J. van der Kroef (CDA), J. Luyendijk (PvdA), S. Miske (GroenLinks), P.T.J. Pels (PvdA), E. Plate 
(VVD), M.A. Rijsberman (D66), de dames M.J. Rottschäfer (PvdD), C.J. Schotman (CDA), de heren A. 
Stuivenberg (SP), R. de Wit (SGP) en mevrouw I. Rozema (rondegriffier). 
 
Ook aanwezig zijn: 
Leden van Gedeputeerde Staten: mevrouw A. Bliek en de heer J.N. Appelman  
 
 
Jaarrekening 2011 
Hoofdstuk 4. Flevolandse samenleving 
Paragrafen 4.2.5 en 4.2.6 
 
Hoofdstuk 5. Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 
Paragrafen 5.1, 5.2 en 5.3 
 
Onderdeel B. 
Speerpunten Markermeer/IJmeer en OostvaardersWold 
 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het verzoek aan de fracties is om ten 
aanzien van het speerpunt OostvaardersWold de vragen te bewaren voor de aparte bespreking daarover 
vanavond. Gedeputeerde Witteman is nu namelijk in een parallelle sessie en daarom niet in staat te 
reageren. Na inventarisatie stelt hij vast dat de hoofdstukken tegelijkertijd zullen worden behandeld. 
 
VVD is erg tevreden met deze jaarrekening. Zij merkt op dat er in het dossier Ruimte en Leefomgeving 
nogal wat onderuitputting is. Dit voelt als een lijn en de fractie vraagt zich af hoe het kan dat er op 
verschillende dossiers tegelijkertijd onderuitputting is. Wel bereikte de fractie vandaag een persbericht 
over het collectief particulier opdrachtgeverschap en de verwachting dat daar nog meer projecten 
aankomen. De VVD hoopt van harte dat dat ingezet wordt. Ten aanzien van inspanningsverplichtingen van 
partners de vraag wat de positie van de provincie daarbij is en hoe men als provincie daarop invloed kan 
uitoefenen. 
GroenLinks is erg positief over het financiële eindresultaat. De fractie vindt het moeilijk om te beoordelen 
wat precies is gerealiseerd en gehaald, doordat doelstellingen niet SMART geformuleerd zijn en er te 
weinig effect- en prestatie-indicatoren zijn. Hij heeft begrepen dat daarin verbetering komt in 2013 en 
daar kijkt hij naar uit. Zijn eerste vraag betreft het onderwerp Bodem, pagina 66, saneringsplan Houtwijk 
33 in Dronten. De fractie vraagt zich af wat de planning daarvan is. De tweede vraag betreft doelen ten 
aanzien van de omgevingskwaliteit lucht en geluid, pagina 67. GroenLinks kan zich in de genoemde 
projecten en doelen helemaal vinden en is ook blij dat de gedeputeerde zich daarvoor hard maakt, maar 
vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de initiatieven van Flevoland met betrekking tot de realisatie van 
vliegveld Lelystad. 
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SGP heeft een vraag over de kaders intensieve veehouderij, pagina 59. Met de gemeenten is afgesproken 
dat zij hun visie voor 2013 aanpassen aan het nieuwe provinciale beleid. Lukt dat? Ten aanzien van de 
omgevingskwaliteit heeft hij dezelfde vraag als GroenLinks. Pagina 75, Staatsbosbeheer, tot 2014 zou men 
als provincie rente krijgen ter dekking van de rentelasten. Wat gebeurt er daarna. 
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50PLUS merkt op dat er in het algemeen keurig wordt verwoord wat de doelen zijn en wat er aan 
activiteiten is verricht, maar dat over de resultaten slechts in algemeenheden wordt gesproken. Zijn vraag: 
waarom wordt in de activiteiten niet concreter vermeld wat de resultaten zijn. De communicatie, pagina 
87; er staat dat de zichtbaarheid niet is vergroot. Dan moet worden geconcludeerd als het gaat over de 
activiteiten van het 25-jarig bestaan, dat niet het beoogde doel is bereikt. Pagina 88, de aanvullingen die 
noodzakelijk zijn op pensioenvoorzieningen van gedeputeerden en oud-gedeputeerden. De fractie vindt het 
onbegrijpelijk dat vanwege de gedaalde rentestanden moet worden bijgestort voor pensioenen van oud-
gedeputeerden. 
ChristenUnie zou ten aanzien van verstedelijking inclusief duurzaamheid, pagina 54, zaken meer concreet 
willen terugzien. Pagina 55, ruimtelijke planning en milieu. Het percentage duurzame energie van 57 is al 
enige tijd bereikt. Hij is benieuwd wat de ontwikkelingen zijn en of de doelstelling van 60% nog wordt 
gehaald, gezien het feit dat de realisatie van het park Noordoostpolder/Urk naar achteren geschoven is. De 
fractie is zeer positief over DE-on, pagina 66, maar kan zich voorstellen gezien de financiële/economische 
situatie, dat gemeenten wellicht voor iets anders zullen kiezen. Hij zou dan ook graag enige vaart zien in 
de concreetheid waarmee DE-on te werk gaat en daarvan iets in het stuk terugzien. Ten aanzien van 
Agrarisch natuurbeheer is hij benieuwd hoe het staat met de uitbetaling van de organisatiekosten van de 
ANV’s. Hij wil benadrukken dat de ChristenUnie groot voorstander is van het werk dat Landschapsbeheer 
uitvoert. Ten aanzien van de omgevingskwaliteit, pagina 67, is hij benieuwd wat de effecten zijn van het 
feit dat op bepaalde wegen in Flevoland 130 km/u wordt gereden. 
PvdA complimenteert het college met de heldere verslaglegging. De fractie is benieuwd naar de stand van 
zaken rond DE-on. Hij onderschrijft de opmerking van de VVD over de onderbesteding en ziet de reactie 
van het college daaromtrent tegemoet. 
PvdD vindt in deze jaarrekening niets terug over de verkenning van de mogelijkheden om de biodiversiteit 
op bedrijventerreinen te vergroten, zoals was opgenomen in de Programmabegroting 2011. Zij vraagt het 
college om dit onderwerp in IPO-verband onder de aandacht te brengen. Op pagina 76, pMJP, 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 de knelpunten 
in Flevoland en wat de planning is om deze op te lossen. 
Ook D66 is blij met de helderheid van de rapportage. Het valt hem op dat de accountant dit jaar een stuk 
lovender is dan vorig jaar, waarvoor de complimenten. Naar zijn oordeel zijn niet alle onderbestedingen 
ook echt onderbestedingen. Bijvoorbeeld, de rijksmiddelen Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit zouden vorig jaar uitgegeven moeten worden, deze mogen dit jaar nog worden uitgegeven. 
Als ze dit jaar niet worden uitgegeven, gaan ze terug naar het Rijk. Uitgegeven of niet, in alle gevallen 
verdwijnt het straks uit de boeken en zo zijn er nog een aantal. Het voelt als een soort van correctie die 
nog komt op de cijfers. Graag hierop een reactie van het college. 
Van het CDA ook de complimenten voor de helderheid van het stuk. Wat betreft de onderbesteding in 
combinatie met optredende vertraging sluit zij aan bij de vorige sprekers. Daarbij voorziet de fractie het 
risico dat vertraging er meestal niet toe leidt dat zaken er goedkoper op worden. Graag hoort zij een 
reactie hierop van het college.  
SP dankt het college voor de keurige beschrijvingen van de resultaten. De fractie is ook het positieve 
geluid van de accountant opgevallen en daar is hij verheugd over. Als hij dit echter in relatie brengt met 
het plan van aanpak van de gedeputeerde Financiën om tot een geheel goede organisatie op dit punt te 
komen, wordt het stil en dat bevreemdt hem. Met betrekking tot Wonen is de fractie zeer benieuwd of de 
gedeputeerde nog eens komt met een echte woonvisie voor de provincie. Kijkend naar het positieve 
resultaat komt de vraag op of is voorgesorteerd op bezuinigingen die het college had voorgenomen bij het 
collegeakkoord. Daarmee is er geen uitvoering gegeven aan de opdracht zoals in de begroting is 
meegegeven voor 2011. DE-on is een hoopvol initiatief maar de fractie kijkt zeker ook naar de risico’s van 
een dergelijk project. Op pagina 66 worden de risico’s benoemd en waarschijnlijk staat daar een 
verschrijving. Graag hoort hij wat het college als risico inschat. 
PVV dankt de organisatie voor dit zeer positieve stuk. Dat positieve resultaat had groter kunnen zijn, als 
men zich daadwerkelijk aan de kerntaken had gehouden. Het risicoprofiel stijgt en het 
weerstandsvermogen daalt en dat baart de fractie zorgen. Het doet hem wel deugd dat het college een 



 Verslag  
  
 

 Bladnummer 

 3 
 

 

V
E

R
SL

A
G

 

voorschot neemt om de algemene reserves op te plussen. Wat de PVV betreft doet men daar nog een 
schepje bovenop en wordt alles wat als winst wordt bestempeld in de reserves gestopt. Dit om ervoor te 
zorgen dat er voldoende in de reserves zit om risico´s te dekken. 
 
Gedeputeerde Bliek bedankt de fracties voor de complimenten die zijn geuit. De opmerkingen over de 
onderuitputting onderschrijft het college. Het is een meerjarenprogramma en dan is het soms verstandiger 
om wat later een bepaalde activiteit uit te voeren. Bij stedelijke vernieuwing is dat het ISV-budget dat 
voorzien was. Daar werden niet voldoende projecten ingediend en dat kwam omdat er vele schotten waren 
tussen gezet. Bij de begroting heeft PS besloten om weer te ontschotten. Zodoende wordt het meer 
mogelijk om een project dat wordt ingediend te vergunnen. Het is in het algemeen zo dat als wordt gezien 
dat er onderuitputting is in de programma’s waarbij men als provincie afhankelijk is van het indienen van 
projecten door gemeenten, dit onder de aandacht wordt gebracht van die gemeenten en ook wordt 
aangegeven wanneer de regeling eindigt. Gevraagd is of men als provincie invloed heeft op 
inspanningsverplichtingen van de partners. Die invloed is beperkt. Heel aantrekkelijke voorstellen maken 
en met elkaar goede afspraken maken, bevordert wel het nakomen van inspanningsverplichtingen. Ten 
aanzien van de bodemsanering in Houtwijk/Dronten is de gedeputeerde niet de laatste stand van zaken 
bekend. Deze vraag zal schriftelijk worden beantwoord. Bij geluid werd de relatie gelegd met de 
luchthaven. De gedeputeerde begrijpt de opmerking. Het is de bredere afweging tussen ecologie en 
economie. Het standpunt van het college is helder, het college streeft ernaar dat het project luchthaven 
tot ontwikkeling gaat komen. Staatsbosbeheer en rentelasten na 2014. De afspraak met de rijksoverheid 
was dat provincie Flevoland iets versneld zou aanleggen. Als alle gronden zijn verworven wordt het gebied 
ingericht en daarom staat daar 2014. Daarna zijn er geen lasten meer. 25 jaar Flevoland; de evaluatie 
komt naar PS en dan kan men daarover van gedachten wisselen. Dan de aanvulling op pensioenen. Dit 
betreft een voorgeschreven rekensystematiek van de rijksoverheid, waardoor het college heeft 
geconstateerd dat het aangevuld moest worden. Gevraagd is wat de effecten zijn van 130 km/u in 
Flevoland. Op het niveau van Flevoland bezien is er geen probleem op het gebied van de normen voor de 
luchtkwaliteit. Het kan dus zijn dat de 130 km/u op de A6 in Flevoland nog geen effect heeft, maar op 
randstadniveau zal het wel effecten hebben. Daarbij attendeert zij op de aankomende wijziging van de 
Europese richtlijnen. De vragen van de PvdD over biodiversiteit en ontsnipperingsmaatregelen zullen 
schriftelijk worden beantwoord. Gevraagd is als er geld overblijft in het kader van de luchtkwaliteit, of dat 
teruggaat naar het Rijk. Dat is inderdaad het geval. Tot slot de vraag om een woonvisie. Het is in eerste 
instantie de taak van gemeenten en woningcorporaties om een woonvisie te hebben en daaraan uitvoering 
te geven en niet direct een provinciale taak. 
 
Gedeputeerde Appelman antwoordt op de vraag over de doelstelling 60% duurzame energie, dat verwacht 
mag worden dat de 2013 doelstelling wordt gehaald. De grote stip op de horizon heeft het college gelegd 
bij de doelstelling ten aanzien van 2020, de energieneutraliteit. Om dat te faciliteren is er een instrument 
als DE-on in ontwikkeling. De stand van zaken op dit moment is dat er hard gewerkt wordt aan het 
uitwerken van een aantal businesscases en dat alle partijen in de stuurgroep nog aan tafel zitten met de 
intentie om daadwerkelijk te gaan participeren. De gedeputeerde hoopt voor de zomer tot een afgerond 
businessplan te komen en is positief over het commitment van zowel de publieke als de private partijen. 
 
SP wil nog graag een toelichting hebben op het risico dat gezien wordt met betrekking tot DE-on. 
Gedeputeerde Appelman zegt dat het risico waarop hier wordt geduid, het opleveren is conform de 
afspraken die gemaakt zijn. Daarop is extra capaciteit georganiseerd om voor de zomer het concept-
businessplan af te hebben. 
D66 heeft een vervolg op zijn vraag naar de gelden voor de luchtkwaliteit. Hij constateert dat het geld is 
van het Rijk dat de provincie in bewaring heeft gekregen en dat doorgeschoven is naar 2012. Dat wordt nu 
gepresenteerd alsof het een positief resultaat is, maar in feite is het niet van de provincie. Hij vraagt zich 
af hoe groot het aandeel van dergelijke overschotten is in het totale positieve resultaat. 
Gedeputeerde Bliek zegt toe een lijstje te verschaffen van wat doeluitkeringen zijn en waar 
onderuitputting op is en tot welk jaar het kan doorschuiven. Als de regeling luchtkwaliteit verlengd is, dan 
is het vanuit het Rijk verlengd en geldt het voor alle provincies. 
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De voorzitter concludeert dat de bespreking is afgerond. Er zijn vier toezeggingen voor schriftelijke 
beantwoording. Eén voor GroenLinks, twee voor de PvdD en één voor D66. 
Gedeputeerde Bliek vult aan de SP nog schriftelijk te zullen informeren inzake een woonvisie. 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor de aandacht en sluit de vergadering om 20.10 uur. 
 

Vastgesteld in de vergadering van 9 mei 2012, 
 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
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