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1. Uitspraken Raad van State en Bestuursrechter zetten streep door de 
plannen voor het Oostvaarderswold 

 

Met twee gerechtelijke uitspraken over het Oostvaarderswold is de ontwikkeling in een 
compleet ander daglicht komen te staan.  
 
De uitspraken 

Op 7 maart jl. heeft de Raad van State het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) 
Oostvaarderswold vernietigd. Daarmee heeft het gebied niet de planologische 
bestemming ‘natuur’ gekregen en geldt de huidige agrarische bestemming. 
 
Vervolgens heeft op 22 maart jl. de bestuursrechter een uitspraak gedaan over de 
financiële afspraken met het Rijk. De provincie Flevoland is een rechtszaak begonnen 
over de hoogte van de financiële vergoeding van het Rijk. De provincie Flevoland is van 
mening dat het Rijk € 241 mln. moet betalen. Het Rijk verwijst naar een beschikking 
waarin € 81 mln. is toegekend. De rechter heeft het Rijk volledig in het gelijk gesteld. 
 
Voor de huidige fractie van het CDA Flevoland is de zekerheid over de Rijksbijdrage altijd 
randvoorwaardelijk geweest voor de ontwikkeling van het Oostvaarderswold. Zeer 
regelmatig heeft het CDA daarom navraag gedaan naar de formele zekerheid van de 
Rijksbijdrage.  
 
Beide uitspraken roepen veel vragen en ongeruste gevoelens op. We hebben als CDA 
altijd vertrouwd op de informatie die ons verstrekt is door de colleges van Gedeputeerde 
Staten. Wat betekent dit? Wat zijn de financiële consequenties voor de provincie en haar 
inwoners?  
 
Besluitvorming in de Staten op 28 april a.s. 
Er moet door het college een voorstel gemaakt worden waarin minimaal 3 scenario’s 
worden doorgerekend en verkend op juridische implicaties, te weten: 
a. een 0-scenario: terug naar agrarische bestemming; 
b. een tussenvariant, uitgaande van de bestaande situatie, die tot stand moet komen 

in direct overleg met betrokkenen en betrokken maatschappelijke organisaties; 
c. doorontwikkeling van een (kleiner) Oostvaarderswold. 
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Een goed bestuur wil niet anders dan de verschillende scenario’s doorgerekend zien. 
Vervolgens is het aan Provinciale Staten om een besluit te nemen over welk scenario 
gerealiseerd gaat worden. De CDA-fractie heeft steeds uitgedragen: haalbaar en 
betaalbaar en in overleg met betrokkenen! 
 
Het vervolg 

En daarom heeft de CDA-fractie twee initiatieven genomen: 
 
Een onderzoek naar de besluitvorming inzake Oostvaarderswold 
Omdat er bij de CDA Statenfractie, maar ook bij andere fracties nu wel erg veel vragen 
zijn gerezen met betrekking tot de informatie die Gedeputeerde Staten ter beschikking 
heeft gesteld aan Provinciale Staten, heeft het CDA, samen met de Christen Unie, het 
initiatief genomen om een onderzoek te laten doen.  
Op dit moment wordt er gewerkt aan een motie door ons, die waarschijnlijk Statenbreed 
gesteund zal worden, om dit onderzoek in gang te zetten. 
Het is belangrijk om te kunnen evalueren hoe de besluitvorming inzake het 
Oostvaarderswold is verlopen, op welke manier Provinciale Saten is geïnformeerd over de 
voortgang en de risico’s, of Provinciale Staten de beschikking had over alle relevante 
informatie en of zij haar kaderstellende rol naar behoren heeft kunnen vervullen.  
 
Intensief overleg met betrokkenen op korte termijn 
Natuurlijk realiseren wij ons dat een dergelijk grootschalig project veel mensen raakt. 
Het CDA stelt daarom voor om over de genoemde scenario’s, waarin verschillende opties 
worden weergegeven voor landbouw en natuur, intensief te overleggen. Het mag 
duidelijk zijn dat het CDA dit niet wil doen zonder de betrokkenheid, kennis en expertise 
van de partijen in het gebied. Op korte termijn gaan we daarom met een aantal partijen, 
zoals het Flevolandschap en LTO-noord, CDA Zeewolde, CDA Almere, en het Algemeen 
Bestuur CDA Flevoland, om tafel om hierover verder te spreken. 
 
   Uiteindelijk zal dit leiden tot een haalbare en betaalbare toekomst, 
   waarin recht wordt gedaan aan bestaande waarden en kansen voor 
   het Oostvaarderswold.  
 
 
   Chris Schotman 
   Woordvoerder Oostvaarderswold 
   c.schotman@flevoland.nl 
 
 
 

2. Decentralisatie Jeugdzorg 
 
De komende tijd zal er door de decentralisatie van Jeugdzorg veel op ons afkomen. Dat 
geldt zowel voor de vertegenwoordigers van het dagelijks bestuur, als voor de 
volksvertegenwoordigers. 
 
Wij vinden het daarom van belang om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden voor 
Jeugdzorg in Flevoland. Hierbij willen we ons niet laten ontmoedigen door de 
bezuinigingen waar we dagelijks mee worden geconfronteerd; het CDA wil kijken naar de 
kansen! Door samen te werken, het uitwisselen van ervaringen en inzichten, het nemen 
van verantwoordelijkheid en door middel van creativiteit, kunnen we gezamenlijk tot een 
CDA-visie komen voor Flevoland.  
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Deze gezamenlijke visie kan door de verschillende fracties van de provincie Flevoland 
worden gebruikt als leidraad. Hierbij beseffen wij ter dege dat elk gebied zijn eigen 
aanpak vraagt. Door het delen van kennis hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te 
vinden en groeien we langzaam uit naar die netwerkpartij met idealen, die we als 
CDA'ers willen zijn.  
 
Om een start te maken met het formuleren van deze gezamenlijke  
visie en om de stand van zaken met betrekking tot de transitie Jeugdzorg  
te bespreken, vindt op zaterdag 24 maart 2012 een bijeenkomst plaats  
met wethouders en gemeenteraadsleden van het CDA in de  
provincie Flevoland.  
 
De startnotitie Meerjarenbeleidsplan Jeugdzorg Flevoland  
dient hierbij als leidraad.  
 
 
Marianne Luyer 
Fractievoorzitter CDA Statenfractie Flevoland 
e-mail: m.luyer@flevoland.nl  
 
 

 

3. Het Investeringsprogramma ZuiderZeelijngelden 
Door Provinciale Staten is op 7 maart 2012 het toetsingskader en een 
investeringsprogramma voor de verdeling van de gelden vastgesteld. In het 
rijksconvenant waren 12 programmalijnen benoemd. Provinciale Staten hebben besloten 
om inhoudelijk te focussen op agribusiness en visserij, metaal- en scheepsbouw, energie, 
sensortechnologie, arbeidspotentieel en toerisme. Dit betekent dat binnen deze kaders 
nu tot uitvoering en doelmatige besteding van de Zuiderzeelijngelden kan worden 
overgaan. 
 

Al in het Omgevingsplan Flevoland (2006) is  
Noordelijk Flevoland als speerpunt benoemd. In 
deze collegeperiode heeft het haar plek in de 
Investeringsagenda gekregen. Het doel is het 
versterken van de sociaal-economische 
structuur van Noordelijk Flevoland.  
 

Binnen het programma is € 30,5 mln Zuiderzeelijngelden beschikbaar. Dit geld is 
bestemd voor projecten die de economische structuur van Urk en Noordoostpolder 
versterken. Dit investeringsbudget bestaat uit bijdragen van het Rijk (€ 14 mln), de 
provincie (€ 4 mln), de gemeenten Urk (€ 1,5 mln) en Noordoostpolder (€ 2 mln) en een 
verwachte bijdrage van het bedrijfsleven van € 9,0 mln. 
 
Het investeringsprogramma geeft een nadere invulling van de doelstelling economische 
structuurversterking. De programmalijnen die het Rijk als bestedingsruimte voor de 
Zuiderzeelijngelden heeft meegegeven zijn ingedeeld in drie maatregelen. Daarbij is 
aangesloten bij de bestaande sterke punten van de economie van noordelijk Flevoland. 
De maatregelen zijn: 
1. Versterken van innovatief potentieel en ondernemerschap; 
2. Verbeteren van het arbeidspotentieel, de diversiteit van het MKB en van het 
vestigingsklimaat; 

3. Versterken en uitbreiden van het toeristisch potentieel. 



website  e-mail 

www.cda-flevoland.nl  statenfractie@cda-flevoland.nl 

4 

 
Het geheel van investeringsprogramma + toetsingskader + convenant kan pas écht in 
werking treden als ook de colleges van gemeenten Noordoostpolder en Urk hiermee 
instemmen. 
 
Financiën 

Om de activiteiten binnen het programma  
Noordelijk Flevoland te kunnen uitvoeren is zogenaamd  
Procesgeld Noordelijk Flevoland beschikbaar.  
Dit is bedoeld voor uitgaven zoals een nulmeting,  
monitoring en andere bijzondere proceskosten.  
In de programmabegroting is voor dit doel  
voor 2012 € 131.000,- opgenomen. 
 
De provinciale bijdrage is geborgd. De Rijksbijdrage wordt via het provinciefonds aan de 
provincie tot en met 2020 beschikbaar gesteld in jaarlijkse tranches van € 1,4 mln. Nu is 
het aan de gemeenten om hun bijdrage beschikbaar te stellen en in de cofinanciering te 
voorzien. 
 
Vervolgproces 

Het programma Noordelijk Flevoland heeft een looptijd tot 31 december 2020, met 
afronding in 2021. Het aanjagen en aanzwengelen van ideeën is onderdeel van het 
programmamanagement Noordelijk Flevoland, in nauwe samenwerking met de 
gemeenten Noordoostpolder en Urk.  
 
Urk heeft aangegeven dat zij een buitendijkse haven als een kansrijk  
project zien. Naast het Investeringsprogramma ZZL-NF omvat het  
convenant Noordelijk Flevoland ook afspraken over de financiering van  
het project N50 Ens-Emmeloord ter hoogte van € 16,5 mln. 
 
 
Roelof Oost 
Woordvoerder Economische Zaken 
r.oost@flevoland.nl 
 

 

 

4. Herijking cultuurbeleid en het dualisme 
Het CDA heeft een agendavoorstel ingediend om het kunst- en cultuurbeleid beter te 
evalueren voordat er nieuwe uitgangspunten (kaders) worden opgesteld. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Provinciale Staten om kaders op te stellen. Als uitgangspunt 
voor het opstellen van deze kaders leek het ons vanzelfsprekend dat de fracties zich 
uitspreken over het gevoerde beleid. Ons voorstel had nog heel wat voeten in de aarde. 
Het presidium wilde niet zelf een uitspraak over het voorstel doen, maar deponeerde ons 
voorstel bij de Staten voor een oordeel. Het is duidelijk dat het presidium en de Staten 
nog moeten wennen aan het dualisme en de daaraan aangepaste wijze van vergaderen. 
Het is toch vreemd: het agenderen van een agendavoorstel op een bijeenkomst van de 
Staten.  

De meeste fracties waren gelukkig voor een betere evaluatie en een 
discussie op hoofdlijnen. Het presidium gaat kijken hoe ze het vorm 
gaan geven. Ondertussen gaat de CDA-fractie de eigen 
uitgangspunten op een rij zetten, zodat we beslagen ten ijs komen. 
 
 
Johan van der Kroef – burgerstatenlid 
Woordvoerder Kunst en Cultuur 
johanvanderkroef@gmail.com 
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5. Zevenenzestig jaar vrede 
 

We leven in Flevoland niet op een eiland, maar zijn een onderdeel van Nederland, de 
Benelux, de Europese Unie, Europa, de wereld enz. De samenwerking in Europa heeft 
geleid tot de Europese Unie. Mede daardoor leven we al zevenenzestig jaar in vrede; 
uniek in de geschiedenis. Het heeft ons welvaart gebracht. Op milieugebied is er veel 
bereikt. Toen ik op de middelbare school zat kwam met de Rijn veel vervuiling Nederland 
binnen. Ook op het gebied van regelgeving is veel op elkaar afgestemd.  
Meestal schieten we echter in Nederland wat door op dat gebied.  
 
     Er is nu vrij verkeer van mensen en goederen binnen  
     de Europese Unie. Door de eurocrisis staan de landen  
     veel meer in het nieuws, maar de Europese Unie is  
     eigenlijk de unie van de regio’s.  
     Namens de CDA-fractie heb ik dit geluid laten horen 
     met betrekking tot de Randstad Strategie Europa 
     2012-2015. Dit was nodig om een tegengeluid te laten 
     horen met betrekking tot de Partij voor de Vrijheid in 
     hun doemdenken en het geven van een verkeerde  
     voorstelling van zaken met betrekking tot Europa. 
 
Flevoland trekt al 20 jaar op in Randstad-verband met betrekking tot Europa. De Europa 
2020-strategie is erop gericht om te komen tot een duurzaam, slim en concurrerend 
Europa in 2020, die mede wordt gerealiseerd met de uitvoering van de Europese 
programma’s die van 2014 tot 2020 lopen. En daarom is de Randstad Samenwerking in 
Europa gericht op de volgende vier prioriteiten: 

• Toekomst Regionaal Beleid 
• Kennis en Innovatie 
• Duurzame Leefomgeving 
• Landelijke Gebieden onder Stedelijke Druk 

De Randstad strategie sluit aan bij de ambities van Flevoland. 
 
 
Jan van Wieren 
Woordvoerder Europa 
j.van.wieren@flevoland.nl 
 

 

 


