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Begroting provincie Flevoland 2012
in het teken van bezuinigen en goed rentmeesterschap

Het CDA heeft bij deze begrotingsbehandeling een fundamentele inbreng gehad. Dat
vinden we belangrijk, immers het gaat om het besteden van publiek geld, geld van de
burgers van Flevoland. In deze tijd van crisis is het des te meer van belang om daar met
elkaar goede afspraken over te maken. We hebben moties ingediend waarin we regelen
wanneer GS aan PS zaken ter besluitvorming voorleggen, met name in de nieuwe
situaties die we vitale coalities noemen en we hebben een drietal amendementen
ingediend met betrekking tot de begroting. Een daarvan betreft een – voor ons in de
begroting onverwacht opgenomen – stelpost rentelasten over de investeringsagenda, die
5 miljoen per jaar bedraagt (!). Dat konden we niet accepteren. Wij willen als
statenfractie heel goed in staat gesteld worden om de consequenties van de
investeringsagenda te volgen en daarin kaders te stellen; en dat hebben we met dit
amendement geregeld. Dit – ingrijpende – amendement is door alle fracties in de staten
gesteund. We hebben hiermee laten zien dat het CDA - door haar bestuurlijke en
financiële kennis van zaken - een solide partij is die staat voor de belangen van de
Flevolandse burgers! Lees ook het artikel van Jan van Wieren in dit bulletin, waarin hij
uitgebreid ingaat op de inhoud van de amendementen.
Verbonden partijen en vitale coalities: de nieuwe rol van de provincie
Centraal in de aanpak van de bezuinigingen staat de samenwerking met
maatschappelijke organisaties en burgers. Meer samenleving, minder overheid, of zoals
wij als CDA’ers het bij voorkeur zeggen: meer ‘civil society’. Minder overheid, meer
samenleving. Burgers zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor elkaar en gaan weer
over hun eigen leefomgeving, sociaal, ecologie, bereikbaarheid. Dit betekent
decentralisatie van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, van rijk naar provincies, en
van provincies naar maatschappelijke organisaties en/of burgers.
Ten opzichte van de laatste jaren is dat een trendbreuk: in tijden van voorspoed werden
allerlei maatschappelijke initiatieven door de overheid overgenomen en gefinancierd,
ofwel gesubsidieerd. Dat terugdraaien van die subsidiekraan vraagt veel van bestuurders
en professionals, bijvoorbeeld nieuwe vaardigheden waaronder ondernemerschap, maar
ook het vermogen om leiding te kunnen geven aan verandering.
Juridisch en financieel stelt deze inzet naar vitale coalities ons voor veel vragen: hoe
regelen we bij deze decentralisatie de verantwoording? Om daar helderheid in aan te
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brengen hebben wij met de VVD en de CU een motie Vitale Coalities ingediend, die regelt
dat we een Afwegingskader Vitale Coalities maken. Wij zijn van mening dat er – voordat
er sprake is van een voorstel van een vitale coalitie – duidelijkheid moet zijn over
definitie en de daarbij behorende taakafbakening en verdeling van verantwoordelijkheden
en verantwoording tussen provincie en andere organisaties. Samen met een motie over
Startnotities regelen we dat het College van GS, Provinciale Staten als de
volksvertegenwoordigers, vooraf informeren over doel, aanpak en gevraagde
besluitvorming.
Besteding Zuiderzeegelden
Bij de begrotingsbehandeling is een VVD/CDA motie over het besteden van de
Zuiderzeegelden aangenomen. Dit is compensatie voor het niet doorgaan van de
Zuiderzeelijn. Een deel hiervan wordt gebruikt voor het aanleggen van de A50 tussen
Emmeloord en Ramspol. Voor het resterende deel is nog geen overeenstemming waar dit
aan moet worden besteed. Echter het moet voor 2020 uitgegeven zijn. Met deze motie
manen we het College van GS om hun aanjagersrol stevig op te pakken
en Noordoostpolder en Urk te vragen om in 2013 met initiatieven te komen.
Gedeputeerde Jan-Nico Appelman heeft toegezegd om samen met de gemeenten met
plannen te komen.
Overdracht vaarwegbeheer aan Waterschap Flevoland
De provincie heeft tot taak te bepalen waar het actief vaarwegbeheer wordt
ondergebracht en het CDA heeft met D66 en de VVD een motie ingediend om dat
onderhoud onder te brengen bij het Waterschap Zuiderzeeland. Deze motie is
aangenomen. Niet statenbreed, want er is een discussie gaande over de waterschappen
in Nederland. Sommige partijen vinden dat de waterschappen opgeheven kunnen worden
en geplaatst kunnen worden onder het bestuur van de Provincie. De CDA-fractie in
Flevoland deelt die opvatting niet, wij hechten aan een onafhankelijk waterschap.
Samenleving
Hoe de bezuinigingen gaan uitpakken op het domein van Samenleving is op dit moment
nog niet bekend. De bezuinigingen zijn voornemens, volgend jaar zal duidelijk worden
hoe een en ander uitpakt.
Sport
Het CDA heeft met CU en PvdA een motie ingediend om de bezuiniging van 70% op SSF
(Stichting Sportfederatie Flevoland) terug te brengen tot 50%. Wij vinden wel dat
bezuinigingen voor sport en dus voor deze organisatie noodzakelijk zijn, maar het
vaststellen van een percentage van 70% vinden wij bestuurlijk en moreel
onverantwoord. Met zo’n grote opgave bied je bestuur en medewerkers en alle kwetsbare
burgers die SSF bereikt, geen perspectief, en dat is nu juist een doelstelling van de
bezuinigingsagenda!
Jeugdzorg
De overdracht van de Jeugdzorg staat nog in de
kinderschoenen. De provincie heeft een Toetsingskader
Overdracht Jeugdzorg vastgesteld, zodat we altijd kunnen
toetsen of er geen kinderen ‘tussen wal en schip’ raken. Door
de zware bezuinigingsdruk bij gemeenten is de kans groot dat
dit wel gaat gebeuren. De CDA-fractie wil met alle CDAraadsleden en –wethouders in overleg gaan om van dichtbij te
kunnen volgen hoe een en ander gaat. Als we die
samenwerking goed benutten, kunnen we als CDA in Flevoland
voor de kwetsbare kinderen het verschil maken!
Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: m.luyer@flevoland.nl
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2.

Beloofd is beloofd

In ons verkiezingsprogramma hebben we afgesproken dat we er voor zorgen dat de
provinciale overheid haar financiën goed op orde moet hebben. De
begrotingsbehandeling is zo’n moment waar dat in de volle breedte aan de orde komt.
In de provinciale politiek worden regelmatig moties en in iets mindere mate
amendementen ingediend.
Met een motie wordt, als de motie aangenomen wordt, het college gevraagd of
opgedragen iets te doen. Op zich is dit een krachtig middel, maar de staten zijn altijd
afhankelijk van het college of ze iets met de motie doen, en als ze er wel iets mee doen,
wat ze dan doen en hoe.
Een amendement is een veel sterker middel. Wanneer een amendement aangenomen
wordt, dan wordt er daadwerkelijk iets veranderd. Een amendement wijzigt namelijk een
besluit en het College heeft te maken met een nieuwe werkelijkheid.
Woensdag 16 november is de begroting voor 2012 en de najaarsnota van 2011
behandeld in Provinciale Staten. Door het CDA, met ondersteuning van vele andere
partijen, zijn drie amendementen ingediend. De eerste twee hebben betrekking op de
najaarsnota en de laatste op de begroting van 2012 en het meerjarenperspectief voor de
jaren na 2012.

1. Duurzame energie
In 2009 heeft de provincie haar aandelen in de energiebedrijven verkocht. Provinciale
Staten hebben toen unaniem via een motie aangegeven dat de opbrengsten daarvan
beschikbaar moeten zijn voor een revolving fund om duurzame energie te stimuleren.
Voor de provincie Flevoland ging het om een bedrag van ca. € 6,5 miljoen. Een heel
bedrag, maar slechts een schijntje van wat andere overheden (provincies en gemeenten)
op hun bankrekening gestort kregen. In de algemene reserve is dit bedrag geoormerkt
voor duurzame energie. In 2011 zijn ook nog twee
opbrengsten ontvangen. Het College stelt in haar
najaarsnota voor om de ene opbrengst van
€ 77.000 toe te voegen aan de algemene reserve
met een oormerk voor duurzame energie. Dit is
volledig in lijn met de unaniem aangenomen motie
van 2009. In dezelfde najaarsnota in de volgende
alinea stelt het College voor om de andere
opbrengst van € 168.000 niet toe te voegen aan de
algemene reserve met een oormerk voor duurzame
energie. Het geld kunnen ze wel anders gebruiken.
Door middel van een amendement hebben we daar een stokje voor gestoken. Met
uitzondering van de PVV stemden alle andere partijen voor het amendement. Daardoor
blijft het geld beschikbaar om ontwikkelingen voor duurzame energie, o.a. via DE-on,
mogelijk te maken

2. Personele frictiekosten
Jaarlijks storten we een bedrag van € 0.9 mln. in de reserve personele frictiekosten. Dit
is ca. 3% van de loonkosten. Het CDA vindt dit een fors bedrag en heeft in het verleden
dit bedrag al terug kunnen brengen van € 1.0 mln. naar € 0.9 mln. Het College kan vrij
uit de reserve personele frictiekosten putten. Daarvoor hoeven ze de staten niet om
toestemming te vragen. In verband met de ombuigingen, wordt er de komende jaren
fors bezuinigd op personeel. De reserve personele frictiekosten kan dan ook aangewend
worden om afkoopsommen e.d. te betalen. In 2012 gaat er daarom via een verschuiving
van reserves al een groter bedrag naar toe. In de najaarsnota blijkt dat we op dit
moment ca. € 862.000 over 2011 overhouden, maar het jaar is nog niet om. Daarvan
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wordt € 238.000 toegevoegd aan de post onvoorzien. Het restant van € 624.000 wil het
College extra toevoegen aan de reserve personele frictiekosten. Dat gaat ons als staten
te ver, want dan hebben we er geen grip meer op wat er mee gebeurt. Via een
amendement hebben de staten unaniem besloten dat het bedrag toegevoegd wordt aan
het resultaat over 2011. De staten beslissen namelijk wat er met het resultaat over een
jaar gebeurt. Het College komt nu met een plan hoe en waar de bezuinigingen op
personeel ingevuld moeten gaan worden, want dat is namelijk ook nog niet bekend en
wat daarvoor aan extra middelen nodig is aan afvloeiingskosten e.d. De staten besluiten
aan de hand van het plan of ze het daarmee eens zijn en of ze al dan niet bereid zijn
daar extra middelen voor beschikbaar te stellen.

3. Rentelasten
In het voorjaar is er een coalitieakkoord gesloten tussen de VVD, PvdA, CU en CDA.
Daarin zijn de plannen voor deze statenperiode gepresenteerd. In het coalitieakkoord is
ook een ambitieuze investeringsagenda opgenomen en tegelijkertijd moet er € 14 mln.
omgebogen worden om een sluitende begroting te houden. Het was dan ook een
complete verrassing dat er in de begroting voor 2012 een alinea staat dat de
investeringsagenda zoveel financiële middelen vergt dat we daarvoor op termijn € 100
mln. moeten lenen. De jaarlijkse rentelasten bedragen € 5 mln. In de begroting voor
2012 wordt alvast rekening gehouden met een stelpost van € 0.65 mln. en in de jaren
2013 tot en met 2015 elk jaar met een stelpost van € 1.9 mln. Op geen enkele wijze is
hier door het College eerder melding van gemaakt. Het gaat ons veel te ver om de
inwoners van Flevoland jaarlijks met een rentelast van € 5 mln. op te zadelen. We
moeten als provincie niet op te grote voet leven. Via een amendement hebben de staten
unaniem de stelposten voor toekomstige rentelasten uit de begroting gehaald en dit
toegevoegd aan het resultaat over die jaren. Het College moet nu met alle plannen uit de
investeringsagenda bij de staten komen en de staten beslissen of ze dit verantwoord
vinden.
Provinciale Staten hebben, naast de volksvertegenwoordigende rol, een kaderstellende
taak (wat vinden we dat er moet gebeuren) en het budgetrecht (hoeveel geld stellen we
beschikbaar en waarvoor). Bij de behandeling van de najaarsnota en de begroting
hebben we duidelijk gemaakt dat we die zaken serieus nemen en
niet alles aan het College overlaten.
De overheidsfinanciën moeten niet alleen nu op orde zijn, maar
ook in de toekomst. Daar hebben we tijdens de
begrotingsbehandeling hard voor gestreden en gewonnen.
Want beloofd is beloofd.
Jan van Wieren, CDA-statenlid
e-mail: j.van.wieren@flevoland.nl

3.

Bereikbaarheid, digitalisering en Provinciale Monumentenlijst

Bereikbaarheid voor de toekomst van Flevoland kennelijk alleen CDA thema
Wil je iets bereiken in het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland dan moet dit
al jaren vantevoren op de agenda in Den Haag worden gezet. Het vervangen van de
Ketelbrug of liever de uitbreiding van de verbinding met een tunnel is een zaak van lange
adem. Dit geldt ook voor de aanleg van een transferium bij Lelystad-Zuid.
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De recente problemen met de Ketelbrug en
de jaarlijkse toename van de
verkeersintensiteit nopen tot een duurzame
toekomstige oplossing voor de verbinding via
het Ketelmeer. De CDA-fractie ziet veel in
een tunnelverbinding. De plaatselijke
aardkundige omstandigheden maken dat de
aanleg van een tunnel vrij gemakkelijk is te
realiseren. Samen met de provincies
Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel
moet het toch mogelijk zijn om hier de
handen voor op elkaar te krijgen.
De recente berichten dat de Hanzelijn geen 19 maar hooguit 5 minuten versnelling van
de verbinding tussen West en Noord Nederland geeft, was aanleiding voor de CDA-fractie
om een motie in te dienen om ter compensatie hiervan een versnelde uitvoering te
vragen van het transferium nabij Lelystad-Zuid. Hier moet een verbinding tussen auto-,
trein- en luchtverkeer komen. Ook de motie in de Tweede Kamer die pleit voor een
versnelde komst van luchtverkeersleiding en investering in luchthaven Lelystad
onderstreepte de noodzaak van het transferium.
Echter het mocht niet baten. Andere partijen waren meer op het hier en nu dan op de
toekomst van Flevoland gefocust. Dan maar insteken op het komende Omgevingsplan en
hierin de basis neerleggen voor beide punten.
Verdergaande digitalisering
De stukken van Provinciale Staten worden tegenwoordig digitaal aangeleverd. Echter het
indienen van moties en amendementen moet nog steeds op papier met een
handtekening gebeuren. Een CDA-motie om moties en amendementen digitaal te kunnen
indienen, ondertekenen en ondersteunen haalde het wel. Gezien de veelheid van moties
en amendementen (meer dan 60) was dit ook niet verwonderlijk.
Provinciale Monumentenlijst
Ook een motie van het CDA voor het
instellen van een provinciale
monumentenlijst werd door de
meerderheid van de statenleden
ondersteund. Een aantal recente gevallen
leert ons dat de nog bestaande
polderhistorie ons soms uit de vingers
glipt. Behoud van historie hangt soms van
toevalligheden af. Het CDA vindt het
wenselijk om te inventariseren welke
bouwwerken in aanmerking komen voor
een provinciale monumentenlijst. Deze
inventarisatie moet in ieder geval
bouwwerken
bevatten die
verbonden zijn met de wordingsgeschiedenis van Flevoland.
Hierdoor kunnen provinciebewoners zich tastbaar identificeren met
hun geschiedenis.
De 104 rijksmonumenten in Flevoland en het werelderfgoed
(Schokland) en beschermd dorpsgezicht (Urk) vallen buiten deze
inventarisatie.
Roelof Oost, CDA-statenlid
e-mail: r.oost@flevoland.nl
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4.

Geen uitstel meer voor de Gooiseweg

In 2012/2013 wordt er gestart met de verdubbeling van de
Gooiseweg bij Zeewolde. Provinciale Staten hebben op 16
november bij de behandeling van de begroting bijna unaniem
op aangedrongen door middel van een motie. De provincie
wilde de werkzaamheden tot 2014 uitstellen, omdat er
bezuinigd moet worden.
Wij als CDA Flevoland vinden dat het verbeteren van de bereikbaarheid van zuidelijk
Flevoland niet langer kan wachten. Door de verbeterde bereikbaarheid en doorstroming
op de Gooiseweg ontstaat een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waardoor nieuwe
bedrijven worden aangetrokken naar de provincie Flevoland. Ook de bestaande
werkgelegenheid kan daarmee worden
behouden. In de huidige economische
omstandigheden vormt een goede
infrastructuur en bereikbaarheid een
essentiële basis om de economische motor
te laten draaien.
De verdubbeling is ook noodzakelijk voor
verbetering van de verkeersveiligheid.
Vanwege de hoge verkeersintensiteit en de
vele vrachtwagens op de Gooiseweg
bestaan er nu veel gevaarlijke situaties.
Wanneer is het af?
De ondernemers in Zeewolde willen niet alleen weten wanneer er wordt gestart maar
voornamelijk wanneer het af is. Zie ook de site van Omroep Flevoland:
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/nieuwsbericht?Lang=nl-NL&newsId=85988
Het CDA is daarom ook hard bezig geweest met een amendement met als doel om ook
een eind datum vast te leggen. Helaas hebben wij hiervoor tot op heden nog geen
meerderheid gevonden.
De uitvoering
Als eerste wordt het stuk tussen de
Spiekweg en Nijkerkerweg (van A naar
B) onder handen genomen, inclusief een
brug over de Groenewoudsetocht.
Het belangrijkst traject volgt hier direct
na, nl. de weg van vanaf de Ganzenweg
(C ) tot en met het Trekkersveld (A) in
Zeewolde. Bij het Trekkersveld 3 komt
een extra op- en afrit.
Het traject van de Nijkerkerweg naar
A27 is nog niet mee genomen in het
huidig plan van de Gooiseweg.
Wordt vervolgd …

Edwin Vels, CDA-burgerlid
e-mail: Edwin@vels.nl
website
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5.

Oostvaarderswold

In de afgelopen weken en dagen is het Oostvaarderswold met enige regelmaat
onderwerp van gesprek in de media. Het betreft het plan dat de gezamenlijke partijen
WNF, Flevolandschap en Staatsbosbeheer hebben ingediend bij de provincie. Dit initiatief
van de private partijen staat niet op zichzelf, het borduurt voort op eerder ingezette
ontwikkelingen. De financiële afwikkeling met het rijk over de gemaakte kosten door de
provincie is hiervan een sprekend voorbeeld. Het gaat om een bedrag van € 240 miljoen.
De CDA-fractie heeft onlangs een aantal vragen gesteld aan het college van
Gedeputeerde Staten (GS). Deze luiden als volgt:
1.

In het krantenartikel in Trouw d.d. wordt een uitgebreide visie op het
Oostvaarderswold door uw college gegeven. Hoe verhoudt zich deze visie tot de
afgesproken versoberde uitvoering conform het coalitieakkoord?

2.

Kan het College, in het licht van het artikel in Trouw, daarmee bevestigen dat de
dekking van de kosten samenhangend met het kabinetsbesluit in oktober 2010 is
gezekerd?

3.

Op welk eindbeeld stuurt het College en met welke alternatieve scenario's wordt
gewerkt? Welke risico's voorziet het College?

4.

In het coalitieakkoord staat dat alternatieve compensatieruimte wordt geboden.
Is het onderzoek naar alternatieve compensatielocatie beschikbaar en welke
resultaten heeft het opgeleverd?

5.

Het College heeft aangegeven mogelijkheden te zien eigenaren en gebruikers te
betrekken bij een ontwikkeling Oostvaarderswold en daarmee meer draagvlak te
willen genereren. Op welke wijze neemt het College dit momenteel ter hand?

De beantwoording wordt zeer binnenkort verwacht.
In de komende maand(en) gaan er veel zaken spelen waarbij de inbreng van het CDA
wordt verwacht. Aan Provinciale Staten wordt een tweetal besluiten voorgelegd.
Gevraagd wordt om op hoofdlijnen in te stemmen met een concept-overeenkomst om de
uitvoering van het Oostvaarderswold over te dragen aan de initiatiefnemers WNF,
Flevolandschap en Staatsbosbeheer. Het tweede besluit richt zich op het vaststellen van
het bestuursakkoord "Decentralisatie Natuur" tussen het rijk en IPO (Inter Provinciaal
Overleg). Onderdeel van dit akkoord zijn de financiële afspraken tussen het rijk en de
provincie Flevoland over het Oostvaarderswold.
Als CDA-fractie bereiden we ons voor op deze besluitvorming, waarbij
we goed gebruik kunnen maken van de bijdrage vanuit Zeewolde en
Almere. Als CDA-Flevoland zijn we daar te gast geweest om door te
praten over de toekomst van het Oostvaarderswold.

Chris Schotman, CDA-statenlid
e-mail: C.Schotman@flevoland.nl
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6.

Tot slot

De Vlaamse dichter Herman de Coninck verzucht ergens:
“Was ook de politiek maar zo:
dit in de werkelijkheid aankomen als in een
oude boerenhoeve en zeggen: dit is
een dragende muur, die laten we staan,
die en die muren moeten weg,
daar komen grote ruimtes.”
Het gaat in dit gedicht om het vermogen te kunnen veranderen, op de fundamenten van
het oude. Daar staan we voor, ook hier in Flevoland, met een jonge geschiedenis.
Vernieuwen en de traditie levendig houden, daar staat het CDA voor. Soms gaat dat
makkelijk, soms moeilijk. Het geeft ons troost te delen dat we in een traditie staan, dat
we deel uitmaken van een groter geheel, dat we rentmeesters mogen zijn. Bezuinigen,
zuinig zijn, met compassie, barmhartigheid. Gericht op de toekomst. Wij vragen daarbij
Gods inspiratie en genade.
Marianne Luyer, voorzitter CDA-statenfractie Flevoland
e-mail: m.luyer@flevoland.nl
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