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1. CDA presenteert verslag van brainstormsessies 
 

 

De CDA-fractie in Provinciale Staten heeft woensdag 13 juli het verslag van haar brainstormsessies 
over de toekomst van Flevoland gepresenteerd aan Commissaris van de Koning Leen Verbeek. Het 
document is een samenvatting van wat er tijdens de sessies in mei en juni is besproken met 
verschillende Flevolanders (CDA'ers en niet-CDA'ers) over de thema's leefbaarheid & samenleving, 
voedsel & duurzaamheid, regionale economie, water & natuur en energie.  

Een samenvatting van deze sessies is gebundeld in een overzichtelijk boekwerkje, dat we met dit 
fractiebulletin hebben meegestuurd. Het is ook te lezen en te downloaden op onze CDA-website. 
Hoe u dat kunt doen, leest u op deze pagina. 

Zie verderop in dit fractiebulletin voor meer over de nieuwe Omgevingsvisie. 

 

2. Provinciale Staten stelt Regioplan Windenergie vast 
 
Op woensdag 13 juli is na een lange discussie het Regioplan Windenergie vastgesteld. Een besluit 
waar enkele jaren van voorbereiding aan vooraf zijn gegaan. Het CDA is tevreden met de 
uiteindelijke vaststelling, maar is zich er van bewust dat de discussie over windenergie in Flevoland 
hiermee nog lang niet ten einde is.  
 
Flevoland heeft zich altijd open en initiatiefrijk opgesteld als het gaat om windenergie. Hier kon en 
kan het. Maar met het voortschrijden van de techniek kwamen ook de nadelige kanten in beeld. 
Bezwaren op ruimtelijk gebied: de hoogte en hoeveelheid van de turbines werden steeds vaker 
onderwerp van gesprek. Een goede regulering werd een steeds grotere noodzaak.    
 
En daarom het Regioplan Windenergie. Er wordt nogal wat gevraagd: saneren, opschalen, intensief 
samenwerken... Daarvoor is vertrouwen nodig, en een open opstelling van alle partijen. Niet 
tegenover elkaar staan, maar elkaar opzoeken, in gesprek gaan. Niet altijd even makkelijk, wel 
noodzakelijk.   

https://www.cda.nl/flevoland/actueel/toon/brainstormen-over-de-toekomst-van-flevoland/
https://www.cda.nl/flevoland/actueel/toon/cda-presenteert-resultaten-brainstormsessies/
https://www.cda.nl/flevoland/actueel/toon/provinciale-staten-stellen-regioplan-wind-vast/


 

Participatie 

Het CDA heeft altijd gehamerd op het zoveel mogelijk betrekken van de burgers en organisaties bij 
windplannen. De mogelijkheden voor substantiële participatie in dit soort projecten door burgers 
moet wat het CDA betreft altijd verankerd zijn in de plannen.  Dat gebeurt, gelukkig, ook in dit 
Regioplan. 

 
Belangen 

Het CDA is er zich terdege van bewust dat windenergie een onderwerp is en blijft dat verschillende 
emoties en opvattingen oproept. Er moet daarom ruimte zijn om plannen tussentijds aan te passen 
als de omstandigheden daarom vragen. Het CDA heeft in een motie - die later is aangenomen - 
gevraagd naar een vervolgtraject á la het project Nieuwe Natuur, waarbij Provinciale Staten 
voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. 
 

We zijn er nog niet, maar met dit Regioplan Windenergie plaatst Flevoland windenergie in een 
nieuwe dimensie, waarin technologie, proces en participatie sleutelwoorden zijn.  
 

Johan van Slooten 
Statenlid CDA 
j.vanslooten@flevoland.nl 
 
 
 

 
 

3. Nieuwe Europastrategie Flevoland: Eigen ambities 
meenemen naar Brussel 
 
Dat ‘Europa’ anno 2016 onder vuur ligt, is een understatement. Desondanks (of misschien wel juist 
vanwege) de gemengde gevoelens over de EU, heeft Provinciale Staten op 13 juli ingestemd met de 
nieuwe strategie voor de relatie tussen Flevoland en Brussel. 

Eigenlijk hebben we met twee strategieën ingestemd: de 
Randstadstrategie en de Flevolandstrategie. 

De eerste is een document van de vier Randstadprovincies (Flevoland, 
Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) waarmee gezamenlijk 
opgetrokken wordt in Brussel. Samen sta je nu eenmaal sterker dan in 
je eentje, en dus hebben de vier provincies al enige jaren geleden de 
samenwerking gezocht. Tot nu toe is dat succesvol gebleken. In de 
nieuwe Randstadstrategie is voor thema’s gekozen waarin we als 
gezamenlijke provincies sterk zijn, zoals agrobusiness (incl. visserij), 

duurzaamheid en een innovatieve economie. Thema’s die de komende jaren omarmd worden door 
Brussel, dus belangrijk om juist dié vanuit de Randstad aan te dragen. 

mailto:j.vanslooten@flevoland.nl


De Flevolandstrategie is een verfijning van de Randstadstrategie, waarmee we de sterke Flevolandse 
thema’s nog iets verder uitwerken. Het gaat om duurzame gebiedsontwikkeling (denk aan 
natuurontwikkeling), een innovatieve en circulaire economie en hernieuwbare energie. Thema’s 
waar we in Flevoland al volop mee voorop lopen. 

De CDA-fractie zal de resultaten van onze lobby in Brussel nauwlettend in de gaten houden, op zoek 
naar klinkende resultaten. Daarbij moeten we echter één ding niet uit het oog verliezen: ‘Europa’ is 
meer dan een loket waar je je alleen maar meldt als je geld wilt hebben. Het is veel meer dan dat. 
Het oorspronkelijke ideaal van de Europese samenwerking moeten we te allen tijde voor ogen blijven 
houden. 

 

4. CDA zet vraagtekens bij afmeerverbod privé-boten 
 
Wij hebben onlangs vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de maatregelen die de provincie 
heeft genomen tegen het afmeren van privé-boten in de vaarten in onder meer Noordoostpolder.  
 
Veel mensen die aan deze vaarten – zoals de Urkervaart en de Zwolsevaart - wonen, hebben een 
bootje dat ze bij hun huis kunnen aanleggen. De provincie voert echter al enige tijd een beleid 
waardoor dat niet meer mag.  
 
Volgens de provincie kan dit niet omdat het de doorvaart van de beroepsvaart zou belemmeren, er 
oneerlijke concurrentie met jachthavens zou zijn en omdat het voor de provincie moeilijker wordt 
om onderhoud te plegen aan de oevers.  
 
De CDA-fractie betwijfelt of dit echt zo'n groot probleem is. We willen dan ook weten of er veel 
klachten vanuit de beroepsvaart zijn binnengekomen en welke jachthavens last hebben van 
concurrentie van deze particuliere ligplaatsen.   
 
Voor het onderhoud aan de oevers stelt het CDA dat het mogelijk moet zijn om in goed overleg met 
de booteigenaren ruimte te maken om dat onderhoud op gezette tijden te kunnen uitvoeren.  
 
We hebben de indruk dat het probleem groter wordt gemaakt dan het daadwerkelijk is. Volgens ons 
is er met goed overleg veel mogelijk. We wachten de antwoorden van Gedeputeerde Staten met 
belangstelling af. 
 

Koos Hopster 
Statenlid CDA 
j.hopster@flevoland.nl 
 
 

 

  

  

mailto:j.hopster@flevoland.nl


5. De Omgevingsvisie: Hoe nu verder? 
 
Op 29 juni was het zover: het richtinggevend debat over de nieuwe Flevolandse Omgevingsvisie 
stond op de agenda. Alle partijen konden aangeven welke onderwerpen zij belangrijk vonden om 
vermeld te worden in de uiteindelijke omgevingsvisie, die eind dit jaar wordt vastgesteld.  
 
Doel van deze discussie was te komen tot een bestuursopdracht van Provinciale Staten aan 
Gedeputeerde Staten. Op basis van deze bestuursopdracht verwachten we van GS een eerste 
ontwerp omgevingsvisie. De echte inhoudelijke discussie zal op basis daarvan plaatsvinden. 
 
Als CDA hadden we de opdracht om de uitkomsten van onze brainstormsessies te koppelen aan de 
zogenaamde ateliersessies van de provincie. De basistekst van onze inbreng kunt u vinden op onze 
CDA–website evenals het verslag van de brainstormsessies. 
De hoofdlijnen die we hebben ingebracht bij de discussie over de bestuursopdracht, 
zijn in het kort : 
  

-  In Flevoland hebben we een krachtige samenleving. De samenleving lost veel zelf op maar 
soms heeft ze een steuntje in de rug nodig in de vorm van deskundigheid of financiën. 

- Een van de uitgangspunten van het CDA noemen wij rentmeesterschap, het begrip 
duurzaamheid past daarbinnen. De circulaire economie is de toekomst en die moeten we 
goed vorm geven. 

- De economische kracht van Flevoland is gelegen in de centrale ligging, de goede 
bereikbaarheid, de ruimte.  Qua sectoren liggen er vooral kansen op het gebied van de 
logistiek, de agro sector (inclusief visserij) en duurzame energie. 

- De productie van gezond voedsel in Flevoland is belangrijk voor de regionale economie. 
Flevoland was en is vooral van belang voor de innovatie en export van agrarische kennis. Er 
ligt een opdracht voor Flevoland om “vandaag” zo te innoveren dat agrariërs uit andere 
werelddelen hier “morgen” ideeën komen opdoen voor hun vraagstukken. Wij noemen dat: 
een repeterende innovatie. 

 
Na een turbulente discussie in meerdere rondes is de bestuursopdracht inmiddels in de 
Statenvergadering van 13 juli vastgesteld. De CDA fractie kan zich prima vinden in de formulering van 
het document, onze belangrijke punten staan er voldoende in vermeld.  
 
In de Statenvergadering hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de verwachtingen die zijn 
gewekt bij de deelnemers aan het proces tot nog toe, zowel burgers als organisaties. We vinden dat 
we onze inwoners actief moeten blijven betrekken bij het vervolg van het traject. 
  

  
  
Wobbe Bouma 
Statenlid 
w.bouma@flevoland.nl 
 

https://www.cda.nl/flevoland/actueel/toon/een-blik-in-de-toekomst-van-flevoland/
http://www.visieopflevoland.nl/
https://www.cda.nl/flevoland/actueel/toon/cda-presenteert-resultaten-brainstormsessies/
mailto:w.bouma@flevoland.nl


 

De CDA-fractie in Provinciale Staten wenst u allen een fijne, zonnige 
zomer toe ! Wij zien u graag terug in het nieuwe politieke seizoen. 

 
 

 
  

Marianne Luyer (fractievoorzitter) 
Chris Schotman 
Wobbe Bouma 

Johan van Slooten 
Koos Hopster 

René Claessens 
Jan-Nico Appelman (Gedeputeerde) 

 

  

  

 
 
 
 


