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4. Integraal Afsprakenkader Almere – Ben van het Erve 

5. Staten akkoord met GO-voorstel Hogeschool Flevoland –  

Marianne Luyer 

  

 

1. De Greinervaart geopend 
 

Vrijdag 10 maart 2017. De minister van Economische Zaken heeft vanmiddag het 

recreatievaarseizoen 2017 voor geopend verklaard door met een druk op de knop de 

nieuwe sluis bij Kuinre in werking te stellen. Deze sluis verbindt de nieuwe 

vaarverbinding vanaf Blokzijl met de Friese Meren via de Tjonger. De vaarverbinding is 

vernoemd naar de eerste voorzitter van de stuurgroep Zuyderzeerand die voortvarend de 

recreatieve ontwikkeling van de Zuyderzeerand ter hand genomen heeft. In december, 

vlak voor kerst, is het recreatie- en themapark “de Burcht” nabij het Kuinderbos met luxe 

vakantievilla’s en Thermen geopend. Volgend jaar wordt de realisatie van een zwemmeer 

verwacht. De verwachting is dat de recreatie een flink aanjager van de economie wordt 

in het oosten van de Noordoostpolder.  

 

Ongeveer dit toekomstvisioen hadden de statenleden voor ogen toen ze donderdag 4 

maart aan de GS-leden duidelijk hebben gemaakt dat het hun ernst is om daadwerkelijk, 

naast het stimuleren van de economische ontwikkeling, ook de recreatie te ontwikkelen 

langs de oostrand van de Noordoostpolder. 

Directe aanleiding voor de discussie was het rapport van BVR Adviseurs ruimtelijk 

ontwikkeling, opgesteld in opdracht van de stuurgroep Zuyderzeerand, waarin de drie 

betrokken gemeenten samenwerken onder leiding van de provincie Flevoland. 

 

BVR concludeert in dit rapport dat: 

1. het gebied kansen biedt voor kwalitatieve versterking van dagrecreatie en van 

hoogwaardige verblijfsrecreatie; 

2. rust, (agrarisch)landschap en cultuurhistorie de kernkwaliteiten zijn; 

3. een extra vaarverbinding tussen het Overijsselse en het Friese merengebied 

gewenst is; 

4. de routes voor fietsers, wandelaars en ruiters verbeterd moeten worden; 

5. de leisuremogelijkheden versterkt kunnen worden, bijvoorbeeld gebaseerd op de 

cultuurhistorie; 

6. een gefaseerde aanpak de meeste kans van slagen heeft. 
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Onlangs zijn 3 informatieavonden gehouden, ook hier bleek dat als het om 

gebiedsontwikkeling gaat, de gedachten in het gebied zich vooral richten op het 

stimuleren van de recreatieve ontwikkeling. 

 

De CDA-fractie heeft in het debat aangegeven dat: 

- we de wens hebben en houden om Noordelijk Flevoland sociaal economisch te 

versterken; 

- naast het al ingezette beleid om de bedrijfeconomische ontwikkelingen in het gebied 

te versterken er behoefte is om de prille recreatieve ontwikkelingen aan de 

Noordoostkant van de polder een flinke stimulans te geven; 

- we het betreuren dat n.a.v. de mededeling van GS dat er geen randmeer 

gerealiseerd wordt, door velen in het gebied onterecht de conclusie is getrokken dat 

er dus niets gaat gebeuren in de Zuyderzeerand; 

- we heldere initiatieven wensen op korte termijn om dit beeld bij te sturen; 

- economische ontwikkelingen zich vooral manifesteren langs een infrastructurele as, 

ook recreatie zich voornamelijk ontwikkelt in de nabijheid van bos en water en het 

recreatief water naast het Kuinderbos nog ontbreekt; 
- het realiseren van een nieuwe vaarverbinding tussen het recreatieve gebied van 
Noordwest Overijssel en het Friese Merengebied als ruggengraat voorwaardelijk is 
voor een succesvolle recreatieve ontwikkeling van het gebied Zuyderzeerand. 

 
Om GS opdracht te geven daadwerkelijk met de recreatieve ontwikkeling van de 
Zuyderzeerand aan de slag te laten gaan heeft de CDA-fractie een amendement 
opgesteld waarin als beslispunten in het statenvoorstel worden toegevoegd: 
 

1. het college te verzoeken om de Stuurgroep Zuyderzeerand de mogelijke 
scenario’s voor een vaarverbinding tussen Noordwest Overijssel en 
Friesland via de Noordoostpolder, inclusief de mogelijkheden tot fasering, 
in kaart te laten brengen; 

2. het college te verzoeken om de Stuurgroep Zuyderzeerand in beeld te 
laten brengen op welke wijze de dagrecreatie en de verblijfsrecreatie een 
stevige impuls kunnen krijgen om zich proportioneel te ontwikkelen in de 
Zuyderzeerand. 

 
Na een twee uur durende discussie en enkele aanvullingen door andere partijen is ons 
amendement mede door alle partijen ingediend en uiteraard 
statenbreed aangenomen. Het college heeft vervolgens bij monde 
van onze gedeputeerde Andries Greiner zich volledig geconformeerd 
aan het amendement. 
Het volledige amendement is op de website van de CDA-statenfractie 
te vinden. 
 
Wobbe Bouma 
CDA-statenlid, commissie Ruimte 
e-mail: w.bouma@flevoland.nl 
 
 
 

2. Innovatief Hoger Onderwijs in Lelystad 
 

Recent zijn belangrijke stappen gezet om het Hoger Onderwijs in Flevoland te verbreden. 

Nadat de staten hebben ingestemd met de komst van de brede Hogeschool Flevoland, en 

de daaraan verbonden financiële bijdrage, heeft inmiddels ook initiatiefnemer 

Windesheim een positief ‘go’-besluit genomen in de RvT. In het verlengde van deze 

ontwikkeling is in Lelystad een bijzonder initiatief ontstaan; de Roy Heiner Academy 

(RHA).  
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Roy Heiner, voormalig Olympisch- en America’s Cup zeiler, is met zijn bedrijf Team 

Heiner een bekende verschijning op het IJsselmeer en aan de Lelystadse kust. Het 

leggen van verbanden tussen sportieve prestaties op het hoogste niveau, persoonlijke 

ontwikkeling en ondernemerschap is de kern van zijn bedrijf die nu verbonden wordt met 

dit onderwijsinitiatief. De RHA zal verschillende onderwijsniveaus rond economie en 

werktuigbouw aanbieden waarbij studenten leren en samenwerken binnen een aan de 

kust te vestigen campus. De ervaring van Roy Heiner met het aanbrengen van houding, 

mentaliteit en leiderschap op Olympisch niveau is de rode draad in dit concept en 

stimuleert de studenten om middels de zeilsport het beste uit zichzelf te halen. 

Waar de brede Hogeschool zich richt op de regionale studentenmarkt zal dit initiatief een 

landelijke wervingskracht moeten krijgen, en is het mogelijk geworden om waar eerder 

sprake was van duaal/deeltijdonderwijs in Lelystad nu te starten met twee voltijds 

opleidingen. De afgeleide effecten van de RHA zijn divers. Het Flevolandse bedrijfsleven 

zal kunnen profiteren van de afgestudeerde ‘high potentials’, voor Lelystad is het een 

unieke kans om de kustontwikkeling door de campus verder vorm te geven en de 

doorontwikkeling van de zeilsport, in lijn met de ambities uit de 

Provinciale Sportnota, wordt versterkt. Het aansprekende voor de 

CDA-fractie is dat dit initiatief gedragen wordt door het bedrijfsleven 

en vormgegeven wordt middels een combinatie van 

ondernemerschap en onderwijsinstelling. De governance- en 

financiering zal zoveel mogelijk aansluiten bij de gemaakte afspraken 

met de Hogeschool Flevoland. 

 

Jan-Nico Appelman 

CDA- Statenlid, commissie Samenleving 

e-mail: j.appelman@flevoland.nl 

 

 

 

 

3. Over Daan en Emma 
 

Gebed 

 

Tegen de kracht die je weerhoudt 

tegen de hand die je verstikt 

tegen de druk van bovenaf. 

 

Tegen de hitte van het vuur 

tegen het snijden in je ziel 

tegen de zwaarte van de nacht. 

 

Maak het lichter en lichter 

Maak het lichter en lichter 

Dit is mijn gebed voor jou. 

 

(Cabaretière Sara Kroos, ambassadeur van de jeugdzorg in 2007, 2008, 

en 2009) 

 

(uit: Over Daan en Emma, aanbevelingen van het CDA Flevoland voor een 

complete jeugdzorg in Flevoland) 
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CDA Flevoland timmert weer aan de weg over de Jeugdzorg! 

 

Het CDA is op onderzoek uitgegaan en heeft een boek geschreven over de jeugdzorg in 

deze provincie: ’Over Daan en Emma’, zo kopte de Stentor op vrijdag 19 februari jl. 

 

Woensdag 17 februari heeft de CDA-werkgroep, bestaande uit woordvoerders en 

wethouders van de gemeenten, statenleden en steunfractie, het boekje uitgereikt aan 

wethouder Erik Langeweg uit Dronten (zie onderstaande foto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 18 februari is het boekje overhandigd aan gedeputeerde John Bos, die 

jeugdzorg in zijn portefeuille heeft. Tweede-Kamerlid Madeleine van Toorenburg heeft 

het boekje ook ontvangen.   

 

Het boekje bevat bevindingen en aanbevelingen vanuit een bestuurlijk-politiek 

invalshoek. Dat is redelijk uniek. De meeste rapporten en aanbevelingen komen tot stand 

door overleg met de professionals. Deze aanpak is een bewuste keuze: het is de 

opdracht van bestuurders en politici om de randvoorwaarden te organiseren waardoor 

professionals en ouders en kinderen optimaal bediend kunnen worden. Door 

rolonduidelijkheid worden kansen gemist om die besturing te verbeteren.  

Verder heeft ons onderzoek veel informatie opgeleverd over de stand van zaken in de 

diverse gemeenten. Een van onze bevindingen is dan ook dat ‘Iedere gemeente rond het 

Centrum voor Jeugd en Gezin zelf het wiel lijkt uitgevonden te hebben. Daar is zoveel 

energie mee verloren gegaan. Zonde.’, ook weer een citaat uit de Stentor. Inderdaad, 

dat is een van onze bevindingen en daarom doen we daar ook een aanbeveling over. We 

hopen op deze manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de jeugdzorg in 

onze gemeenten en onze provincie. De heren Langeweg en Bos hebben al toegezegd dat 

ze graag met ons hierover verder van gedachten willen wisselen! 

 

Over de inhoud van dit boekje hebben we u vorige keer al uitgebreid geïnformeerd. U 

kunt het kosteloos bestellen door het sturen van een mailtje naar: 

statenfractie@cda-flevoland.nl o.v.v. uw adresgegevens. 

 

 

Marianne Luyer 

CDA-statenlid, commissie Samenleving 

e-mail: m.luyer@flevoland.nl 
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4. Integraal Afsprakenkader Almere 
 

Provinciale Staten van Flevoland heeft zijn handtekening gezet onder een overeenkomst 

over de agenda van de ontwikkeling van Almere. Overige ondertekenaars zijn: ministerie 

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en ministerie van Verkeer en 

Waterstaat en de Gemeente Almere. 

 

Het CDA heeft hier van harte mee ingestemd. De agenda Ontwikkeling Almere met de 

daaruit voortvloeiende werkafspraken, de uitwerking van de Schaalsprong Almere 2030, 

het concept Structuurvisie Almere en de Raambrief van het rijk zijn allemaal in deze 

afspraken vastgelegd. Er is aangegeven welke rol de provincie bij de uitvoering zal 

vervullen. De afspraken hebben een reikwijdte tot 2030. Eind 2012 is er een heel 

belangrijk ijkpunt. Zowel wat betreft de financiering als de actualisering. In het 

afsprakenkader is opgenomen dat de afspraken iedere vijf jaar geactualiseerd worden op 

basis van monitoren. Als je dit overziet kun je concluderen dat alles er degelijk uitziet. 

Het CDA is blij met de inzet om 100.000 arbeidsplaatsen te creëren. Dat meer inwoners 

van Flevoland in Flevoland kunnen werken spreekt ons erg aan. 

 

Onder leiding van de provincie, de stuurgroep met de gemeente Almere en het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat wordt de verkenning van de stedelijke bereikbaarheid 

afgerond. De infrastructuur en bereikbaarheid vinden het CDA van groot belang. Ook 

vinden wij het een goede zaak dat de werkmaatschappij Almere Oosterwold samen met 

de gemeente Almere, de gemeente Zeewolde en de provincie 

Flevoland een ontwikkelingsstrategie opstellen. Dit is een goede 

aanpak, waarmee een goede ontwikkeling tot stand gebracht kan 

worden. 

 

Wij zullen als CDA–fractie de ontwikkelingen op de voet volgen en 

wensen alle betrokkenen bij deze aanpak veel succes toe. 

 

Ben van het Erve 

CDA-statenlid, commissie Ruimte 

e-mail: b.van.het.erve@flevoland.nl 
 
 
 
5. Staten akkoord met GO-voorstel Hogeschool Flevoland! 

Gedeputeerde Greiner komt met heel goed governance-plan 
 
Het kabinet had al ingestemd met het voorstel om € 37 miljoen te investeren in de 
ontwikkeling van de Hogeschool Flevoland en de gemeenten Almere, Lelystad en de 
provincie Flevoland hadden ook al besloten om in totaal € 35 miljoen te investeren; toch 
was het GO-besluit nog een belangrijk moment om daadwerkelijk van start te kunnen 
gaan. De provincie had o.m. gevraagd om een uitwerking van de plannen in een 
governance-plan; een overzicht waaruit blijkt hoe de overheden de ontwikkelingen van 
de Hogeschool Flevoland kunnen volgen. Dit plan werd behandeld in de vergadering van 
Provinciale Staten op donderdag 18 februari jl.  
 
Complimenten voor het GO-voorstel! Zo hebben we dat als CDA-fractie verwoord. Zowel 
de financiële checks en balances zijn goed geregeld als het toezicht.  

 

Zo voorziet het plan in een goede planning en controlcyclus (meerjarenbeleidsplan en 

-begroting en jaarlijkse plannen en bijsturing via (een apart op te stellen) jaarrekening, 

jaarlijkse verantwoording aan de financiers en is er een evenwichtig plan met betrekking 

tot treasurymanagement dat overigens bij de gemeente Almere wordt belegd vanwege 

de daar aanwezige kennis. 
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Higher Educational Development Board 

Met betrekking tot het toezicht is het CDA van mening dat hierover ook bijzonder goede 

afspraken zijn gemaakt, bijv. het jaarlijks overleg tussen financiers en een 

maatschappelijke raad, de Higher Educational Development Board. Dit is een 

bijzonderheid en qua karakter een voorloper op de Maatschappelijke Raad van de Wet op 

de Maatschappelijke Onderneming die nog in behandeling is in de Tweede Kamer. In 

deze Board zullen de maatschappelijke partners bijeenkomen die met elkaar de inhoud 

van het te ontwikkelen onderwijsaanbod zullen volgen, bepalen en monitoren. Op deze 

manier is de ontwikkeling van het Hoger Onderwijsaanbod in Flevoland op een 

dynamische manier belegd bij de deskundigen en belanghebbenden in onze provincie! 

 

Kortom: dit voorstel verdient ons vertrouwen en we zijn dan ook van harte akkoord 

gegaan met dit GO-voorstel. Nu is het aan de partijen om met enthousiasme en 

deskundigheid aan de slag te gaan met de middelen die ter beschikking staan. Deze 

HBO-opleiding maakt aansluiting met MBO makkelijker en kansrijker; de samenwerking 

tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt vereenvoudigd en door die wisselwerking zal er 

ook een economische impuls uitgaan van deze Hogeschool Flevoland! 

 

Het is mede door de inzet van het CDA dat de Hogeschool Flevoland gerealiseerd wordt. 

Daar mogen we bijzonder blij mee zijn. Het is te danken aan de inzet van zowel 

gedeputeerde Greiner als wethouder Visser van Almere en vele 

andere CDA’ers, dat in deze tijd het besluit rondgekomen is tussen 

rijk, provincie, gemeenten om akkoord is gegaan met het voorstel 

om te investeren in het onderwijs in Flevoland!  

 

Nu hopen we dat er al snel zicht kan zijn op de eerste resultaten, 

de quick wins, hoe eerder onze jongeren een HBO-opleiding kunnen 

volgen in onze provincie, hoe beter het is!  

 

Marianne Luyer 

CDA-statenlid, commissie Samenleving 

e-mail: m.luyer@flevoland.nl 

 

 

 
 

����  A g e n d a 
Datum Tijdstip Activiteit en locatie 

ma. 15 maart 20:00 uur CDA-bijeenkomst in kerkcentrum De 

Hoeksteen, Swifterbant:  

bijpraten over de actuele politiek met  

             Marja van Bijsterveldt  

ma. 15 maart 19:00 uur Fractievergadering, De Hoeksteen, 

Swifterbant 

wo. 17 maart 18:30 uur Commissie Samenleving, provinciehuis 

wo. 17 maart 19:30 uur Commissie Bestuur, provinciehuis 

do. 18 maart 19:30 uur Commissie Ruimte, provinciehuis 

do. 18 maart 19:30 uur Commissie Werk, provinciehuis 

ma. 29 maart 19:30 uur Fractievergadering, provinciehuis 

 

 


