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1. Van Verbinding en Perspectief naar Uniek en Zelfstandig 
 
Wanneer u dit fractiebulletin leest is inmiddels ook het nieuwe coalitieakkoord (Flevoland 
Uniek en Zelfstandig) van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie bekend geworden. Een 
akkoord dat om verschillende redenen bijzonder is in de geschiedenis van de Flevolandse 
provinciale politiek. In de eerste plaats is de beoogde coalitie (installatiedatum 18 mei 
a.s.) een vierpartijencoalitie, een novum na 25 jaar coalitievorming door CDA, VVD en 
PvdA, waarbij de nieuw toetredende partij, de ChristenUnie, met het CDA een politieke 
samenwerking aangaat die ertoe leidt dat beide partijen samen een gedeputeerde 
leveren. Gedurende de formatie is er een bijzonder goede mate van samenwerking en 
vertrouwen ontstaan tussen de fracties en onderhandelaars van CDA en ChristenUnie, 
een basis voor een goede samenwerking in de toekomst, waarbij aangetekend is dat we 
natuurlijk als fracties onze eigen positie behouden en het coalitieakkoord vanuit ons 
eigen programma en politieke opvattingen primair zullen beoordelen.  
In de tweede plaats, maar veel indringender, is dit akkoord als het gaat om het 
huishoudboekje van de provincie en de keuzes die gemaakt moeten worden om dit  
toekomstbestendig te maken. Ons verkiezingsprogramma was hier heel helder over; 
sluitende begrotingen en geen lastenverzwaringen. Na 25 jaar groei en ontwikkeling van 
de provinciale organisatie is nu onontkoombaar een herbezinning aan de orde. Een 
herbezinning die wel heel urgent is geworden nu de herverdeling van middelen uit het 
provinciefonds ons niet heeft opgeleverd waar wij objectief gezien recht op hebben, maar 
ook dat is een politieke realiteit. In sommige gevallen moeten we meer middelen opzij 
zetten om dat wat is opgebouwd  goed te beheren, vooral als het gaat om wegen en 
andere infrastructuur. In andere gevallen betekent het dat we ervoor kiezen om als 
provincie niet meer actief te zijn op bepaalde terreinen of een andere rol te spelen en 
voor heel veel terreinen geldt dat budgetten gekort worden waarbij we veel scherper 
naar onze toegevoegde waarde en rol als provincie kijken.  
 

 

Fractiebulletin 
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Over vier jaar moet er een provincie staan die een duidelijke meerwaarde en rol vervult 
op het gebied van ruimte, (denk aan ruimtelijke ordening, natuur, water,) economie en 
bereikbaarheid (openbaar vervoer en wegen).  
Dit is in lijn met ons verkiezingsprogramma waarin we immers al een provincie voor ogen 
hadden die “zich meer zal concentreren op de kerntaken en (zal) kiezen voor een scherpe 
taakafbakening en rolverdeling met andere bestuursorganen en maatschappelijke 
instellingen”.  
Is nu alleen het geld een rode draad in de keuzes die we maken? Nee, we zien ook dat 
onze medeoverheden in Flevoland  inmiddels volwassen en krachtige organisaties met 
zelfbewuste gemeenschappen zijn geworden. Veel taken, in het bijzonder op sociaal en 
maatschappelijk terrein, kunnen zij uitstekend zelf organiseren en die ruimte willen ze 
ook graag krijgen. Voor bijvoorbeeld de jeugdzorg betekent dit een gefaseerde 
overdracht naar de gemeenten, en in het verlengde hiervan gaan we ook het provinciaal 
jongerenbeleid afbouwen. Bovenal geldt dat wat we in het sociale domein afbouwen niet 
zomaar “over de schutting gegooid” mag worden. Voor die afbouw zal zorgvuldig 
gekeken moeten worden wat dit voor mensen en organisaties betekent. Dat zal nog heel 
veel discussie opleveren. Veel organisaties, denk aan de omroep of welzijnsorganisaties 
als CMO maar ook culturele instellingen, zullen getroffen worden door de bezuinigingen. 
En daarmee komen we op een heel belangrijk (CDA) thema in dit akkoord; ja de 
provinciale organisatie gaat fors op de schop. De inzet en de uitkomst van dit alles moet 
echter zijn dat er meer cohesie binnen Flevoland ontstaat, meer samenwerking vooral 
ook. Een meer duidelijke rolverdeling tussen overheden maar ook werken aan een 
gezamenlijke Flevolandse agenda, welke belangen delen we met elkaar en wie is daarvan 
de belangenbehartiger, binnen Flevoland kunnen belangen ook uiteen lopen, wat wordt 
dan van de provincie verwacht. Om al dit soort vragen en verwachtingen te 
inventariseren starten we een overhedenoverleg om tot een gezamenlijke Flevolandse 
agenda te komen.  
Bovenal hebben we weten te bereiken dat we meer naar Flevoland als geheel willen 
kijken, stad en platteland, Noord en Zuid. Daarom een blijvende inzet voor Noordelijk 
Flevoland met een coördinerend portefeuillehouder en meer aandacht voor de kansen die 
de komst van de Hanzelijn en N23 biedt naar de regio Zwolle. 
Voor de ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland, waar de schaalsprong van Almere  veel 
aandacht heeft opgeëist de achterliggende jaren, vinden we dat nu het op uitvoering van 
de plannen aankomt het rijk ook daadwerkelijk financieel moet bijdragen alvorens wij als 
provincie ook gaan investeren. Het motto is hier: geen rijksplannen zonder rijksgeld. Dit 
geld ook voor het project Oostvaarderswold.  Daar is door het kabinetsbesluit de verdere 
ontwikkeling te stoppen een patstelling ontstaan die we willen doorbreken zonder verdere 
financiële risico’s voor Flevoland en gelijktijdig ruimte blijven bieden voor het oplossen 
van wettelijke natuurcompensatie  en recreatieontwikkeling. Er komt een nieuw plan, 
gebaseerd op een andere en minder hoogdravende ecologische visie, met een veel 
sterkere nadruk op recreatie en economie ten behoeve van de stedelijke ontwikkeling.  
Er zal ook veel meer ruimte moeten komen voor vormen van agrarisch en particulier 
natuurbeheer. De provincie zal de uitvoering ook verder overdragen aan 
maatschappelijke partijen die hiervoor al belangstelling hebben getoond. Op 1 januari 
2014 moet volledig duidelijk zijn wat de uiteindelijke uitvoering en omvang van 
Oostvaarderswold  wordt, waarbij tevens geldt dat er geen eigen provinciale middelen 
meer aan besteed worden. Voor ons is dit een veel realistischer plan en veel meer in lijn 
met het kabinetsbeleid. 
Voor alles willen we echter dat als Flevoland fors verder moet groeien het rijk eerst de 
bestaande afspraken over het verbeteren van de bereikbaarheid moet nakomen. In het 
oog springt dan natuurlijk de verdubbeling van de A6-A1-A9 en de verdubbeling van de 
Flevospoorlijn. 
 
Op economisch gebied handhaven we de succesvolle clustervorming en komen we met 
een nieuwe nota landbouw en visserij. Een nota die breed moet ingaan op de 
veranderingen in het landelijk gebied en een toekomstvisie moet geven waar innovatie, 
duurzaamheid en verbreding van de plattelandseconomie een centrale rol spelen.  
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Overigens krijgt het thema duurzaamheid veel kansen om als een groene draad door het 
provinciaal beleid heen te lopen. Met het verder verkennen van de mogelijkheid voor een 
Duurzame Energie Ontwikkelingsmaatschappij zien we veel kansen om de Flevolandse 
energievoorziening verder te verduurzamen en daar ook de economische vruchten van te 
plukken. 
Wij denken dat we met het coalitieakkoord 2011-2015 ‘Flevoland: Zelfstandig en Uniek’, 
recht doen aan ons verkiezingsprogramma wat immers ook beoogt verbindend te zijn en 

perspectief te bieden. Het coalitieakkoord kunt u downloaden op 
www.flevoland.cda.nl of op www.flevoland.nl. 
De CDA/ChristenUnie-gedeputeerde krijgt de volgende 
portefeuille: 
Economische zaken, Arbeidsmarktbeleid, Provinciaal 
Meerjarenprogramma Landelijk Gebied (coördinatie), Klimaat 
Energie, Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaatschappij, 
Noordelijk Flevoland en Schokland (coördinatie), Onderwijs, 
Toerisme en Recreatie, Landbouw en Visserij. 
 
Jan-Nico Appelman 
kandidaat-gedeputeerde CDA/ChristenUnie 
e-mail: j. appelman@flevoland.nl 

 
 
 

 
2.  De nieuwe fractie is begonnen 
Na een turbulente en intensieve campagne, is een fractie van 4 personen, plus 2 
burgerleden, aan het werk gegaan.  
 
Dat ging niet vanzelf, de VVD vroeg hertelling aan van de stemmen.  
Dit betekende dat de oude staten en dus de oude fractie nog bijeen moest komen, maar 
ook de nieuwe fractie was al aan het werk gegaan. Dat was een vervelende periode. 
Uiteindelijk bleek dat na hertelling wel meer afwijkingen verantwoord konden worden, 
maar dat deze geen consequenties hadden voor de zetelverdeling. Dit had wel het geval 
kunnen zijn: de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie hadden een zetel kunnen 
verliezen, de VVD had een zetel erbij kunnen krijgen was de inschatting. Wij zijn blij dat 
de verhoudingen niet zijn veranderd. 

 
Heel snel na de verkiezingsuitslag hebben CDA en ChristenUnie elkaar 
opgezocht om te verkennen of we met elkaar zouden willen optrekken 
gedurende de formatie en wellicht de komende collegeperiode. We zijn 
geïnformeerd door Wim Faber en Jelte Hoving (CU) over het Almeers 
model en dat heeft heel inspirerend gewerkt! De banden tussen beide 
fracties zijn goed en dat heeft veel te maken met de persoonlijke 
verhoudingen. Verder zijn de verkiezingsprogramma's bijna 
vergelijkbaar; we kunnen elkaar vinden in tal van onderwerpen. Of het 
nou gaat om Oostvaarderswold, Noord Flevoland, onze opvatting over 
het financiële beleid of bestuur, zij komen in Flevoland bijna 100% 

overeen. 
 
De combinatie CDA/ChristenUnie werd ineens de tweede partij van Flevoland! Dat bood 
perspectief! De informateur, Ed Nijpels, heeft het advies gegeven allereerst te 
onderzoeken of de combinatie VVD, CDA/ChristenUnie en PvdA tot een collegeakkoord 
kan komen.  
 
Daar zijn we inmiddels een paar weken over aan het onderhandelen. Door de – relatief 
omvangrijke – bezuinigingsopgave voor Flevoland, neemt dit meer tijd in beslag dan bij 
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de andere provincies. Voor Flevoland hebben de bezuinigingen op nationaal niveau en op 
provinciaal niveau veel meer consequenties dan voor de – veel rijkere – andere 
provincies.  
Desalniettemin zijn wij ervan overtuigd dat er een evenwichtig hoofdlijnenakkoord zal 
komen, waar veel punten van het CDA-programma in zijn opgenomen.  
 
De reguliere vergaderingen van Provinciale Staten 
Na de installatie op 24 maart van de statenleden en de burgerstatenleden zijn er alweer 
diverse vergaderingen geweest. Voor het CDA zijn geïnstalleerd als statenlid: Jan-Nico 
Appelman, Jan van Wieren, Chris Schotman en ondergetekende. Als burgerlid zijn 
geïnstalleerd Roelof Oost en Edwin Vels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn nieuwe werkvormen geïntroduceerd: er zijn geen commissies meer, maar er zijn 
sessies van verschillend karakter. De vergadering van PS is vooral besluitvormend en 
vindt plaats na afloop van de carrousel van sessies. 
 
Verder hebben we een Ipad uitgereikt gekregen en krijgen we niets meer per post. Deze 
overgang laat nogal eens wat kinderziekten zien. Zo kan het zijn dat je uit het netwerk 
valt en dan helaas: ben je niet meer aangesloten op stukkenstroom en mededelingen. 
Maar enfin: uiteindelijk zal wel blijken dat met de nieuwe werkvormen en nieuwe 
middelen we veel sneller kunnen gaan werken. 
 
Statenvergadering 27 april 2011 
Jaarrekening en jaarverslag 2010 
We hebben geconstateerd dat in 2010 het economische en politieke klimaat behoorlijk 
gewijzigd is. Er is een nieuwe regering aangetreden die de bezuinigingen hoog op de 
agenda heeft geplaatst. Nieuwe visie op rol van de overheid, eigen verantwoordelijkheid, 
natuur en landbouw, visie op bestuurlijke inrichting (lees: opheffen van provincies), zijn 
zaken die een enorme impact hebben op Flevoland. Juist omdat we zo'n jonge provincie 
zijn, met een ontwikkelopdracht van het rijk, zijn we ook kwetsbaar. 
 

 
Jan-Nico Appelman 

statenlid 

 
Jan van Wieren 

statenlid 

 
Chris Schotman 

statenlid 

 
Roelof Oost 

 burgerlid 

 
Edwin Vels 

burgerlid 
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De accountant heeft de jaarrekening goedgekeurd, maar wel een aantal kritische 
kanttekeningen geplaatst, o.a. bij het risicomanagement. Zeker in een tijd van 
toenemende schaarste zal het risicomanagement van groter belang worden. We kunnen 
niet zomaar vertrouwen dat rijk of andere overheden hun (financiële) toezeggingen 
nakomen. 
 
Over het algemeen heeft de Provincie grotendeels haar beleid en de begroting 
uitgevoerd. Dat is in een tijd met veel veranderingen een goede prestatie. Het jeugd- en 
jongerenwerk is goed op gepresteerd, de wachtlijsten in de jeugdzorg zijn nu helemaal 
weg, er zijn verschillende initiatieven georganiseerd om de participatie van kwetsbare 
jeugd te doen toenemen (in werk, in film, in debat, op school), de economie in Flevoland 
groeide meer dan in de rest van Nederland (in Flevoland 2,2 %, in Nederland 1,5%), en 
de ontwikkelingen in onderwijs en economie (de innovatieclusters, het HBO, Roy Heiner 
Academie etc.), zijn voortvarend ter hand genomen.  
 
Hier past een woord van dank aan onze gedeputeerde, Andries 
Greiner. Het is dankzij zijn inzet dat deze portefeuille het zo goed 
gedaan heeft in de afgelopen collegeperiode. Zijn werk is veel 
achter de schermen, en met enige regelmaat voor de schermen. 
We zullen zijn inspirerende en vaak humorvolle speeches missen, 
evenals zijn enorme inzet! 
 
Tijdens de beoordeling van de jaarstukken hebben we een aantal 
kritische opmerkingen gemaakt betreffende: 

1. de lobby richting het rijk inzake het Provinciefonds; 
2. de houding van het college m.b.t. Oostvaarderswold; 
3. de lobby richting het rijk en andere provincies over bestuurlijke samenwerking. 

 
ad. 1: De uitkomst is veel lager dan ons gedurende langere tijd, met name door de 
Commissaris van de Koningin, is voorgesteld. Het gaat hier ook om 
verwachtingenmanagement: als we ons rijker rekenen dan we feitelijk ontvangen, 
hoeveel risico's worden er dan genomen? 
 
ad. 2: Oostvaarderswold is een rijksproject dat met een hoog ambitieniveau indertijd is 
ingezet. Nu het rijk haar beleid wijzigt, is het van belang dat de provincie daar rekening 
mee houdt. Het feit dat er een juridische zaak speelt beïnvloedt de strategie die je kan of 
wilt volgen. Enfin, dit is een dossier waar heel bekwaam op moet worden gestuurd en 
niet uitsluitend de confrontatie met het rijk mag worden gezocht. We hebben het college 
dan ook opgeroepen om meer realiteitszin te laten zien m.b.t. Oostvaarderswold. 
 
ad. 3: Het CDA is niet tevreden over de manier waarop Flevoland participeert in het 
overleg over onderzoek naar bestuurlijke samenwerking met de andere 
Randstadprovincies. Inmiddels is die aanpak ook bijgestuurd: van het aangekondigde 
onderzoek is nog niets van start gegaan. We wachten nu af, met de andere provincies, 
wat de volgende stap is van minister Donner. 
Flevoland loopt relatief veel risico's om te worden opgeheven: financiële afhankelijkheid 
van het rijk, te weinig reserves voor onderhoud en beheer. Als we niet goed 
samenwerken binnen de provincie met de 6 gemeenten, dan wordt de kans dat we uit 
elkaar groeien en uiteindelijk zullen worden opgeheven, groter. 
 
Naast de algemene beoordeling heeft het CDA twee moties ingediend die – op de PVV na 
– door alle partijen mede werden ingediend en ondersteund (motie compensatie 
motorrijtuigenbelasting, zie artikel Jan van Wieren, en motie vermindering uitgaven 
bestuursondersteuning). 
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Motie vermindering uitgaven bestuursondersteuning 
Onder de noemer van 'motie vreemd aan de orde van de dag', bracht de PVV nog een 
motie in betreffende de bezuiniging op dienstauto's van het college van GS. Dienstauto's 
zijn natuurlijk altijd een dankbaar onderwerp en het is niet verwonderlijk dat juist de PVV 
dit onderwerp benut in haar tweede plenaire optreden. In het debat met de PVV hebben 
wij benadrukt dat het in deze tijd cruciaal is om als overheid en bestuur een 
terughoudend en sober uitgavenpatroon te hanteren als het gaat over facilitaire zaken en 
bestuurondersteuning en in die zin ging de motie van de PVV voor de CDA-fractie niet ver 
genoeg; immers het gebruik van dienstauto's moet bezien worden in het totaal aan 
uitgaven ten behoeve van bestuursondersteunende uitgaven. Dit was de PVV-fractie met 
ons eens. Een door ons samen met de VVD ingediende motie die het college oproept om 
met 'betekenisvolle' voorstellen te komen ter vermindering van de uitgaven ten behoeve 
van bestuursondersteuning en facilitaire zaken is vervolgens met steun van onder meer 

de PVV aangenomen.  
 
Met deze moties en onze algemene inbreng waren we heel goed 
aanwezig in het debat over de jaarstukken. Het CDA heeft in 
kunnen stemmen met het gevoerde beleid. Hiermee sluiten wij 
de afgelopen collegeperiode in feite af en kunnen we het debat 
over de toekomst van Flevoland beginnen! 
 
Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA 
e-mail: marianneluyer@upcmail.nl 
 

 
 

 
 
 
3. Compensatie motorrijtuigenbelasting 
 
Eén van de algemene inkomstenbronnen (circa. 44%) van onze provincie is de opcenten 
motorrijtuigenbelasting. In onze begroting voor 2011 gingen we uit van een opbrengst 
van € 50 miljoen. Het rijk heeft de laatste jaren een groot aantal motorvoertuigen, 
milieuvriendelijke auto’s, vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Het rijk ontneemt 
ons daardoor direct een deel van onze inkomsten en deze worden niet op enige andere 
wijze gecompenseerd. Jaarlijks gaat dit om een bedrag van enkele miljoenen. De 

begroting hebben we al bij moeten stellen naar € 48 miljoen, terwijl er 
al uitgegaan was van minder inkomsten. Het rijk tast daarmee de 
autonomie van de provincie aan en is er minder geld om de taken uit 
te voeren. Dat schaadt de Flevolandse samenleving. Het CDA heeft 
een motie gemaakt waarin het rijk gevraagd wordt de gederfde 
inkomsten voor 100% te compenseren. Op de PVV na, waren alle 
partijen het met ons eens en hebben met ons de motie 27 april jl. 
ingediend en aangenomen. 
 
Jan van Wieren, CDA-statenlid 
e-mail: j.van.wieren@flevoland.nl 
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4. Subsidie voor restauratie Meere orgel op Urk 

 
In de Urker Bethelkerk staat het oudste orgel 
(1792) van de provincie Flevoland. Het orgel, 
gebouwd door de beroemde Utrechtse 
orgelbouwer Abraham Meere (1761-1841), is aan 
restauratie toe. De orgelmakers, vader en zoon 
Meere, waren in hun tijd de belangrijkste 
orgelmakers in midden Nederland. Nu staan 
Meere-orgels hoog aangeschreven en zijn het 
bewaren meer dan waard. Daarom heeft de CDA-
fractie samen met de overige partijen in 
Provinciale Staten op 27 april jongstleden 
ingestemd € 226.000 subsidie voor dit unieke 

project beschikbaar te stellen. Met deze provinciale bijdrage is er nu circa  
€ 600.000 beschikbaar voor de restauratie. Het overige 
deel van het bedrag werd mede dankzij een bijdrage van 
de gemeente Urk, maar ook door middel van donaties van 
de leden van de Gereformeerde Kerk Urk bijeengebracht. 
 
De begroting kent echter nog een gat van een kleine 
200.000 euro. De commissie is daarnaast ook gestart met 
fondswerving via het aanschrijven van meer dan 100 
fondsen die goede doelen ondersteunen.  
 
Mocht het restauratieplan hierbij niet voor bijdrages in 
aanmerking komen en/of met deze mogelijkheden de 
begroting niet sluitend krijgen, dan zal er moeten worden 
bezuinigd op het restauratieplan, zoals het (voorlopig) 
niet plaatsen van vijf registers. Om de restauratie toch in 
één keer mogelijk te maken, hoopt de 
restauratiecommissie op (nog meer) vrijgevigheid van Urkers, provinciegenoten en 
bezoekers en gebruikers van de Bethelkerk.  
Financiële donaties zijn en blijven meer dan welkom!  

 
De eerste werkzaamheden staan gepland in september 2011 na de 
Open Monumentendag. Het orgel zal dan geheel worden 
gedemonteerd, waarna de omvangrijke restauratie zeker meer dan 
een jaar in beslag zal nemen.  
Zie ook: www.meereorgel.nl 
 
 
Roelof Oost, burgerlid CDA 
e-mail: r.oost@flevoland.nl 
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4. Algemene reserve aangevuld tot minimum niveau 
 
In verband met het negatieve resultaat over 2010 zakte de algemene reserve onder het 
door provinciale staten vastgestelde minimum niveau van 5% van de begrotingsomvang. 
Het college stelde voor deze weer aan te vullen met € 5.5 miljoen uit de verwachte extra 
middelen uit het Provinciefonds en zolang in de Strategische Reserve Ontwikkelings 
Projecten (STROP) eenzelfde bedrag te oormerken. Inmiddels is bekend dat Flevoland 
geen extra middelen krijgt, behalve de incidentele bijdragen die nu structureel worden. 

Het CDA vindt dat je dan ook door moet pakken en de algemene 
reserve weer aan moet vullen tot het minimum niveau. Bovendien 
wordt het nieuwe college dan ook niet opgezadeld met iets vanuit het 
verleden. Via een amendement, mede ingediend door de andere 
partijen, met uitzondering van de PVV, hebben provinciale staten dat 
op 27 april jl. besloten. 
 
Jan van Wieren, CDA-statenlid 
e-mail: j.van.wieren@flevoland.nl 

 
 


