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1.

Vergadering Provinciale Staten 28 september
Debat over integriteit: Provinciale Staten verwerpen motie van afkeuring
van de PVV

Woensdag 28 september was weer de eerste besluitvormende
vergadering van Provinciale Staten in Flevoland na het zomerreces.
Het was een overladen programma, met vooral veel hamerstukken
en ingekomen stukken ter kennisname. Over de ‘hamerstukken’
wordt wel gedebatteerd, maar dat gebeurt in voorbereidende
opinierondes. Zo was o.a. de evaluatie en definitieve afrekening van
het Europese programma ter stimulering van kleine initiatieven in de
dorpen en regio’s (Leader) aan de orde. Meer hierover in het artikel
van Jan van Wieren.

Marianne Luyer
voorzitter
CDA-statenfractie

Er waren twee debatonderwerpen:
1. Motie van de VVD over plaatsing van de windmolens aan de Markerwaarddijk
De VVD had een motie voorbereid, een motie ‘vreemd aan de dag’, over plaatsing van
windmolens aan de Markerwaarddijk (dijk Lelystad – Enkhuizen), in plaats van de
windmolens die gepland zijn tussen de Ketelbrug en Urk. De motie hebben we gesteund.
Daarmee steunen we namelijk de burgers op Urk.
2. Het door de PVV aangevraagde interpellatiedebat over integriteit
Het meest intensieve debat van die avond stond in het teken van integriteit; de PVV had
om een interpellatiedebat gevraagd over de integriteit van de dijkgraaf en in het
verlengde hiervan over de houding van de Commissaris van de Koningin in deze.

De inbreng van het CDA was als volgt:
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‘Het CDA betreurt deze hele gang van zaken. Tijdens de zomerperiode werden we
onaangenaam verrast door een discussie over de integriteit van de dijkgraaf, geïnitieerd
door de PVV; de vraag is waarop dat initiatief was gebaseerd (en natuurlijk: wat werd
hiermee beoogd?).
De Algemene Vergadering van het Waterschap heeft hierop adequaat gereageerd. Zij
heeft direct nadat de aantijgingen waren geuit in de media een extern onderzoek
ingesteld naar vermeende belangenverstrengeling in het verleden.
Dat is de enige juiste reactie. Vervolgens is het niet het externe bureau dat het
uiteindelijke morele oordeel velt, dat doet de Algemene Vergadering op basis van dit
rapport.
Het onderzoek heeft de integriteit van de dijkgraaf bevestigd en aangetoond dat de
suggestie van belangenverstrengeling niet op feiten gebaseerd was.
Er is integer gehandeld door de dijkgraaf en de procedures en werkwijze van het
waterschap bij de keurontheffing c.q. vergunningverlening aan het windpark
Noordoostpolder zijn correct en zorgvuldig verlopen, ik citeer het rapport WagenaarHoes.

Het CDA keurt de handelswijze van de PVV in deze af om de volgende redenen:
1.
2.
3.

4.

er is in deze kwestie ‘op de persoon’ gespeeld, i.p.v. debat over de zaak;
er is direct contact gezocht met de media om beschuldigingen te uiten, zonder
dat daar enig bewijs aan ten grondslag lag;
door na het verschijnen van het rapport door te gaan met het uiten van
beschuldigen, neemt de PVV het rapport en het bureau niet serieus, maar nog
erger: ook niet de mensen die met elkaar de Algemene Vergadering van het
waterschap vormen, democratisch gekozen burgers;
wij hebben nu een interpellatiedebat over iets waar wij niet over gaan.
Ten slotte gaat de Algemene Vergadering van het waterschap daarover; we
hadden ons heel wat moeite, tijd en geld kunnen besparen.

De PVV bevestigt haar imago als partij die mensen wegstuurt, waar ze van af wil, als
haar iets niet zint. Met de PVV in huis gaan we terug naar de Middeleeuwen. Schelden en
beschuldigen als je iets niet zint. Mensen beschadigen, onbewezen en ongegrond.
Het CDA wijst die houding resoluut af. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een
ander niet, daar leven wij uit. Politiek gaat over belangen en over verdeling van
middelen, dat doet – zeker in deze tijd van financiële en economische crisis – pijn. Maar
we pakken niet de houwelen en de bijlen, wij staan voor zorgvuldigheid,
verantwoordelijkheid, gerechtigheid en respect. Dus eerst onderzoeken en daarna pas
oordelen. Niet om iemand weg te zetten, maar om de samenleving als geheel verder te
brengen, te ontwikkelen en te verbeteren. Dat is de ware opgave van het besturen;
mensen een toekomst bieden. De kwaliteit van bestuurders en van het politieke en het
bestuurlijke spel moet bewaakt blijven en daarom steunt het CDA het optreden van de
CdK middels zijn weblogs in deze zaak!’
Alle fracties hebben gereageerd op de PVV, waarbij D66 nog het meeste in de richting
van de PVV bewoog. Alle andere partijen distantieerden zich van de stellingname van de
PVV.
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Na het debat kwam de PVV met een ‘verrassing’: een motie van afkeuring voor de
Commissaris der Koningin, vanwege zijn standpunt over integriteit van bestuurders,
zoals verwoord in zijn weblog (zie www.flevoland.nl).
Dit onverwachte initiatief kon natuurlijk op geen enkele steun rekenen in de staten en is
dus verworpen. De sfeer is wel gezet door de PVV. We weten nu dat ze nergens voor
terugdeinzen, de grenzen opzoeken van het fatsoen en van de spelregels, om hun eigen
spel te spelen; die van buitenstaander, criticus, straatvechter en nar. Aan ons de
uitdaging om een goed antwoord op dit gedrag te geven. We doen dat vanuit eigen
waarden en normen en vanuit kracht.
Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: m.luyer@flevoland.nl

2.

Samen op Facebook

CDA Flevoland maakt een start met Social Media. Een van de belangrijkste middelen die
we zullen gebruiken is Facebook richting onze leden en kiezers. Wij nemen u graag mee
en daarom wordt op woensdagavond 18 januari 2012 voor u een cursus Facebook
gegeven.
We hebben voor Facebook gekozen omdat het goed past bij het CDA-karakter. Denk
bijvoorbeeld aan het familiekarakter, internationale georiënteerdheid etc. Maar ook
omdat Facebook een goed medium is om met u te communiceren. Wij als fractie kunnen
hiermee gemakkelijk aan onze kiezers en leden laten zien waar we dagelijks mee bezig
zijn. U kunt ook direct feedback geven op onze activiteiten. Dus tweerichtingsverkeer.
In
1.
2.
3.

de cursus komt het volgende aan de orde:
Wat is Social Media
Hoe werkt Facebook
Starten met Facebook
• Aanmaken account
• Wat is zichtbaar voor iedereen en wat niet
of wanneer niet
• Uploaden van eigen afbeeldingen
• Lid worden van de CDA Flevoland fanpage

De locatie wordt later bekend gemaakt, maar zal zeker centraal
gelegen zijn en heeft natuurlijk een internetaansluiting.
Voor meer informatie zie http://bit.ly/pFV5yV
Aanmelden kan bij: statenfractie@cda-flevoland.nl
Heeft u vragen? Neem dan vooral contact op met ondergetekende.
Edwin Vels, CDA burgerlid
e-mail: Edwin@vels.nl
mobiel: 06 20 01 88 88
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3.

Leader+

Eén van de
Europese
programma’s is
Leader.
Daarbij staat de
leefbaarheid op het
platteland centraal.
Recentelijk is de
definitieve
afrekening Leader+
Randstad 2000 – 2006 door de Europese
Commissie zowel inhoudelijk als
financieel goedgekeurd. Een dergelijk
programma kent altijd een doorlooptijd
van 2 jaar, dus tot en met 2008, waarin
de projecten gerealiseerd moeten zijn. In
verband met de economische crisis is
daar nog een ½ jaar extra bijgekomen.
In totaal is 91% van de Europese
subsidie besteed, namelijk een bedrag
van 5.1 mln. De Flevolandse overheden
hebben 2.0 mln. besteed en de private
partijen 13.2 mln., waardoor in totaal

4.

voor 20.3 mln. geïnvesteerd is. Een
multiplier van 4 (elke Europese euro
subsidie heeft geleid tot een investering
van vier euro).
Tot de projecten die gerealiseerd zijn (70
in totaal) behoren in Noordoostpolder
o.a. het Multi Functioneel Centrum in
Espel, Op d’n Akker, Viva Lavendula, de
barak in Tollebeek, op Urk De Roos van
Saron, De Boet en het museum van
Weerstand, in Dronten Shortgolf
Swifterbant en het wandelpad in
Biddinghuizen en ruiter- en menroutes in
Zeewolde. Stuk voor stuk projecten die
bijdragen aan de
leefbaarheid en vitaliteit
van het platteland.

Jan van Wieren
CDA-statenlid
e-mail:
j.van.wieren@flevoland.nl

Jan-Nico Appelman ondertekent Green Deal met minister Verhagen
en staatsecretaris Atsma: 1,2 mln. voor Flevoland

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman ondertekende op 3 oktober
een Green Deal met minister Verhagen en Staatssecretaris
Atsma. Daarmee ontvangt de provincie een bedrag van 1,2
miljoen euro voor de op te richten Duurzame Energie- en
ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) en de energietransitie in
Flevoland. DE-on, het initiatief van Flevoland om de
energiehuishouding te verduurzamen, wordt daarmee
ondersteund en erkend door het rijk.
Green Deals zijn afspraken waardoor ideeën vanuit de samenleving die
bijdragen aan groene groei mogelijk worden gemaakt. Het kabinet

wil Green Deals sluiten met de samenleving en riep dit voorjaar op om innovaties te
introduceren die vaart kunnen maken naar een duurzame energiehuishouding. De
provincie Flevoland heeft, als initiatiefnemer van de DE-on coalitie, hierop ingezet en een
voorstel gedaan bij het ministerie van EL&I.
Het Green Deal geld is bestemd voor een periode van 2 jaar.
“Groei en groen” is het motto van de Green Deal. DE-on past hier perfect in, omdat het
economie en ecologie combineert. Bovendien wordt in DE-on de samenwerking gezocht
tussen overheid, financiers, burgers en markt. Het is daarmee een uitstekend voorbeeld
van een vitale coalitie. Door de samenwerking in DE-on worden op kosteneffectieve wijze
resultaten bereikt die anders niet tot stand zouden komen.
Jan-Nico Appelman: “Het is een geweldige opsteker voor de 10 partners die met de
provincie Flevoland met grote inzet aan DE-on werken. De provincie Flevoland was al
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koploper in Nederland op het gebied van duurzame energie. Die koploperspositie kan met
deze deal verder worden versterkt. Met de ondertekening van het rijk erkent het rijk dat
we met DE-on op de goede weg zijn”.
DE-on
De provincie Flevoland, de Flevolandse gemeenten, het waterschap Zuiderzeeland,
Alliander en HVC ontwikkelen DE-on samen. De markt laat groen en groei in veel
gevallen niet samengaan. Marktpartijen willen winst maken met zo laag mogelijk risico.
Daarmee ontstaat selectie op de meest rendabele projecten, in plaats van integrale
verduurzaming. Uit de onlangs opgeleverde haalbaarheidsstudie blijkt, dat DE-on
marktimperfecties kan corrigeren en kan zorgen voor regie en schaalvergroting. Daarmee
ontstaat een groot potentieel aan verduurzamingsmogelijkheden. De provincie brengt
met DE-on partijen samen, in hun eigen rol en vanuit hun eigen kracht.
Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: m.luyer@flevoland.nl

5.

AER Summerschool

Van 22 tot en met 25 augustus werd de 10de editie van de zomerschool van de Europese
Regio’s gehouden. Deze keer was de 25-jarige provincie Flevoland gastvrouw. Het
onderwerp was: “Jeugd in een veranderende maatschappij”.
De deelnemers kwamen uit 22 verschillende landen en waren gehuisvest in het Van der
Valk hotel Almere. De diverse workshops werden gedurende de week gehouden op de
30ste verdieping van het World Trade Centre Almere Area. Gezien het onderwerp van de
zomerschool waren er deze keer veel jeugdige deelnemers.
Tijdens haar openingsspeech riep de voorzitter van het Comité van de Europese Regio’s
mevrouw Michèle Sabban de 18 Noorse deelnemers naar voren om met een minuut stilte
de slachtoffers van de moordpartij op het eilandje Utøya te gedenken. Een emotioneel
moment. Veel van deze deelnemers waren op het eilandje geweest of kenden iemand die
daar was omgekomen.
Voor de eerste middag van studiebezoeken kon een
keuze gemaakt worden uit het Geomatica Business
Park en het Luchtvaartlaboratorium in Marknesse,
het vissersdorp Urk of het Waterschap
Zuiderzeeland en Noordelijk Flevoland. Ikzelf
begeleidde het studiebezoek aan Urk. Hier werd de
historie en de toekomst van het vissersdorp
besproken en werd een Ginkiesstocht gelopen.
Onder leiding van wethouder Ben Visser werd open
gediscussieerd over de problematiek rondom drugs
en alcohol. Het viel mij op dat het voor eigenlijk alle Europese jongeren herkenbare
problematiek is.
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Een belangrijk onderwerp tijdens de zomerschool was de sociale media. Mevrouw Gülay
Barbarosoglu van de Bogazici Universiteit van Istanbul refereerde aan een VN-rapport uit
2005 over sociale media, waarin de Arabische Lente al werd voorspeld. Heel frappant.
Anders communiceren
Zowel de positieve als de negatieve kanten van de sociale media werden belicht. De
Tsjechische regio Olomouc heeft een brochure ontwikkeld voor ouders om een contract
met hun kinderen te kunnen afsluiten voor veilig internet gebruik. De tekst is vertaald in
het Engels en beschikbaar gesteld voor alle deelnemers. Op onze site
(www.flevoland.cda.nl, tabblad bibliotheek/publicaties) kunt u de Engelse
(onopgemaakte) tekst vinden. Ook u kunt er dus gebruik van maken.
Maar één ding stond voorop: voor de jeugd zijn al die nieuwe toepassingen, anders dan
voor de generatie daarboven, gesneden koek. Als politici en als overheid zullen we op
een totaal andere manier moeten gaan communiceren met de omgeving. Bijvoorbeeld
zoals Noemi Schramm, een jonge vrouw uit Zwitserland, Zij zit al sinds haar veertiende
in een soort jeugdraad in de gemeente en vertelde hoe daar politieke ontwikkelingen op
gang werden gebracht die ook goed waren voor de jeugd. Daar kunnen we van leren. Wij
betrekken de jeugd eigenlijk onvoldoende bij de politiek, terwijl het een internationale
verplichting is om dat wel te doen. En als we het wel willen, hebben we de neiging om
zelf de onderwerpen te bepalen waarbij we jeugd willen betrekken. Maar in Zwitserland
bepalen de jongeren zelf waarover zij willen meepraten en meebeslissen.”

Tijdens de tweede middag van
studiebezoeken werd of een
bezoek gebracht aan “new
town” Almere, de Creatieve
Campus of aan leerwerkbedrijf
“Hommeles” van het ROC
Almere. De vrijdagmiddag en
de zaterdagochtend waren vrij
te besteden en werd o.a. de
stad Amsterdam aangedaan.

Elke keer weer verbaast me het enthousiasme van de deelnemende jongeren. De
ondertitel van de zomerschool was “sharing knowledge to create the future”. Het was dus
erg treffend dat aan het eind van de week een meisje zei dat ze het gevoel had dat ze
een week in de toekomst had geleefd! Wij vergeten zelf wel eens te
waarderen hoe modern Flevoland is. Onze regio loopt echt voorop in
Europa. Via zo’n zomerschool werkt de jeugd uit heel Europa samen,
men leert elkaar kennen, ook elkaars eigenaardigheden, waardoor je
beter met elkaar kunt omgaan. Dat is essentieel. Ik begrijp dan ook
echt niet waarom de PVV tegen een dergelijk initiatief is.
Roelof Oost, CDA-statenlid
e-mail: r.oost@flevoland.nl
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6.

Randstadprovincie

Het is ons al enige tijd bekend dat de
VVD fractie in de Tweede Kamer
resultaat wil bereiken op het dossier
middenbestuur, bestuurlijke drukte en
Randstadprovincie. Dat staat ook heel
specifiek omschreven in het
regeerakkoord. Wij kunnen ons goed
vinden in het streven om de bestuurlijke
drukte (al die lagen: gemeente,
gemeenschappelijke
regelingen,
veiligheidregio,
deelgemeenten,
provincies,
waterschappen etc.)
te verminderen in
Nederland en we zien
ook het belang van
een slagvaardig
bestuur in de regio
Randstad.

te nemen, de echte discussie over de
bestuurlijke inrichting van ons land
(gemeenten – provincies – rijk) en
Europa, dan niet meer van de grond
komt. En dat is nu juist wel weer van
belang.
Kortom: we zijn tegen opheffing van
Flevoland als zelfstandige provincie,
omdat dat
achteruitgang voor
de provincie zal
betekenen en dus
voor burgers en
bedrijven! Er komt
dan minder geld naar
Flevoland en naar de
diverse gemeenten,
want de provincie
Noord-Holland is
uitgesproken in haar
beleid: niet bouwen
in Almere, maar bouwen boven
Amsterdam. Iedereen die dit geluid
negeert en denkt dat we er juist beter op
worden door die opheffing c.q.
samenvoeging, steekt zijn kop in het
zand. En nog erger: verkwanselt de
erfenis van de pioniers van Flevoland.
Dat willen wij als CDA in ieder geval
voorkomen.

Maar om nu in een pennenstreek drie
provincies op te heffen en samen te
voegen, daar zijn we het niet mee eens.
In onze provincie doet zich die
bestuurlijke drukte niet voor. Hier zijn de
lijnen kort, dus we worden ingeleverd
om problemen elders op te lossen. Dat
betekent in de praktijk dus niets. We
vrezen ook dat door een dergelijk besluit

Marianne Luyer, fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: m.luyer@flevoland.nl
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