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1. Het jaar 2013 is begonnen; het wordt een turbulent jaar!
Alle nieuwjaarsrecepties zijn inmiddels achter de rug en woensdag 16 januari jl. was
er weer Statenvergadering. Niet alleen de nieuwjaarsrede van de Commissaris van de
Koningin van Flevoland heeft de pers gehaald, ook stond de eerste politieke
vergadering van de Staten dit jaar in het teken van de actuele politiek. Deze werd
gedomineerd door twee onderwerpen: het voornemen van de regering om in heel
korte tijd een Randstadprovincie te vormen van de provincies Noord-Holland, Utrecht
en Flevolan, en door de inzet van de CdK om het debat over waarden en normen in
onze omgangsvormen in de samenleving te stimuleren. Over dat laatste onderwerp
hebben we als CDA-fractie gezegd dat we deze intentie om normatief te zijn als het
gaat om omgangsvormen ondersteunen, maar dat we de manier waarop dit gebeurt
niet altijd kunnen waarderen. Zo leidde de vergelijking met het overlijden van de
grensrechter in Almere (Buitenboys) en ons taalgebruik in de Staten, tot allerlei
emotionele reacties en media-aandacht die juist van het onderwerp afleidden.

2. Randstadprovincie: CDA-motie ter
versterking van de inbreng van Flevoland
met ruime meerderheid aangenomen!
We zijn allemaal geconfronteerd met het
voornemen van de regering om, op korte termijn,
drie provincies samen te voegen. De ministerraad heeft al op 14 december vorig jaar
besloten in te stemmen met het voorstel van de minister van BZK om een
zogenaamde ARHI-procedure te starten. Hiermee is de formele procedure in gang
gezet.
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Om de inzet van ons college in de diverse gesprekken te versterken, heeft het CDA
het initiatief genomen om een motie te maken waarin het college van Gedeputeerde
Staten wordt opgeroepen om ferm onze visie op Flevoland, zoals verwoord in het
coalitieakkoord ‘Flevoland, Zelfstandig en Uniek’, uit te dragen. Dat wordt vervolgd
met de oproep om indringend te spreken over de voordelen die een dergelijke
samenvoeging moeten opleveren voor de inwoners van Flevoland! Tot nu toe
hanteert de minister alleen maar aannames; er is geen enkele onderbouwing voor
deze besluitvorming.
In de motie hebben we o.a. aangegeven dat:
1. het principieel onjuist is om, voordat de discussie over de wenselijkheid van
landsdelen is opgestart, hier al een voorschot op te nemen door samenvoeging
van Flevoland, Noord-Holland en Utrecht;
2. de vorming van een relatief grote Randstadprovincie betekent dat de afstand
tussen burger, bedrijf en provincie groter wordt;
3. de voordelen van bestuurlijke opschaling voor de inwoners van Flevoland
vooralsnog niet zijn aangetoond;
4. alle betrokken partijen, gemeenten, bedrijven en burgers betrokken moeten
worden bij de besluitvorming.
We willen bijdragen aan een goed debat en goede besluitvorming hierover. Juist
omdat het CDA veel waarde hecht aan goed bestuur. De motie is daartoe een aanzet.
Maar we doen meer. Inmiddels is overleg opgestart binnen het CDA, op allerlei
niveaus en in verschillende gremia. Zo ook tussen de CDA-fracties van
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland in samenwerking met de CDA-gedeputeerden.
We zitten allemaal op dezelfde CDA-lijn. Binnenkort hoort u hierover meer.
In ieder geval is de motie Randstadprovincie (alom geduid als de ‘CDA-motie’) met
grote meerderheid aangenomen!
In februari gaan we hierover verder in debat en we weten nu al dat het fenomeen
referendum aan de orde zal komen. Wordt vervolgd!

Marianne Luyer
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m.luyer@flevoland.nl

website
www.cda-flevoland.nl

2

e-mail
statenfractie@cda-flevoland.nl

3. Economische Agenda Flevoland
Op 12 december 2012 heeft gedeputeerde
Appelman het ontwerp Economische Agenda
Flevoland aan ons gepresenteerd. Dit
ontwerp is met de belangrijkste
stakeholders besproken. Uitgangspunten
zijn het coalitieakkoord ‘Flevoland,
zelfstandig en uniek’, economische
structuurversterking en wijzigingen in het
Rijks- en Europese beleid.
Op 16 januari jl. konden we de agenda definitief vaststellen. Hiermee hebben we een
beleidskader voor het uitbouwen van de kenniseconomie en het versterken van de
vrijetijdseconomie in de periode 2012 tot en met 2015.
Kenmerken van de Flevolandse economie
Onze economie is jong en dynamisch. De structuur is de afgelopen decennia duidelijk
verbeterd, mede door de inzet van Europese programma’s. Het aantal banen groeide
sneller dan in de rest van Nederland, net als het Bruto Regionaal Product (BRP). Toch
is de economie nog altijd klein en kwetsbaar door een lage werkgelegenheidsgraad,
een lager opleidingsniveau, een gering aantal grote ondernemingen en een
achterblijvend verdienvermogen in de industrie.
Arbeidsparticipatie
In Flevoland woont 2,5% van de Nederlandse beroepsbevolking. Hoewel de
economie in het afgelopen decennium mooie groeicijfers laat zien, is de toename van
de werkgelegenheidsgraad, met ongeveer 2%, laag. Het aantal banen per hoofd van
de beroepsbevolking is in Flevoland verreweg het laagst van alle provincies. Er is wel
sprake van een hoge arbeidsparticipatie. Flevoland heeft dus een werkende, maar
deels forenzende beroepsbevolking. 45% van de werkende Flevolanders heeft werk
buiten de provincie. De werkloosheid in Flevoland is medio 2012 het hoogst in
Nederland, maar laat een dynamisch beeld zien: een groot deel van de werklozen zit
minder dan zes maanden thuis, en slechts een relatief klein deel zit langer dan twaalf
maanden zonder werk.
Opleidingsniveau
Een goed opgeleide beroepsbevolking is een voorwaarde voor economische groei en
belangrijk in de economische concurrentie tussen regio’s. Verhoudingsgewijs bevat
de Flevolandse beroepsbevolking minder hoogopgeleiden en meer middelbaar
opgeleiden.
MKB en ZZP
De bijna € 9 miljard die in Flevoland wordt verdiend, is 1,7% van de Nederlandse
economie. De werkgelegenheid bij Flevolandse bedrijven met meer dan 200
arbeidsplaatsen bedraagt 20%, tegen 28% in Nederland. In het verlengde daarvan
zijn de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (R&D) in Flevoland lager dan in
Nederland. Het aandeel werkgelegenheid bij ZZP’ers is daarentegen met 12% hoger
dan landelijk (9%). De toegevoegde waarde wordt dus vooral geleverd door MKB en
eenpersoonsbedrijven.
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4. Floriade en Investeringsimpuls Flevoland Almere (IFA)
In 2022 is het de beurt aan Flevoland om de tienjaarlijkse
Floriade te huisvesten. De Nederlandse Tuinbouwsector is internationaal
toonaangevend. Nederlandse bedrijven vormen de draaischijf voor de wereldhandel in
bloemen en planten. We zijn koploper in rassenontwikkeling, automatisering en
robotisering. Het is een sterk innovatieve sector die in Nederland 400.000
arbeidsplaatsen biedt en jaarlijks voor € 15 miljard exporteert. Maar tuinbouw is
meer dan economie: tuinbouwers produceren gezonde, smaakvolle, frisse, kleurrijke
en natuurlijke producten en daarmee voegen ze waarde toe aan ons dagelijks
bestaan.
De Floriade is belangrijk voor de sector, maar is ook
gewoon ontzettend leuk om te bezoeken en te zien wat er
allemaal gebeurt in de sector.
Provinciale Staten hebben ingestemd met het oormerken
van € 10 miljoen uit de tweede tranche van de IFA. Een
en ander voldoet aan de criteria en de Floriade is bij
uitstek een investeringsimpuls die niet alleen voor Almere
geldt, maar juist ook voor de rest van Flevoland.
Het is goed voor de kenniscentra rondom Lelystad en bij karakteristieke en
innovatieve bedrijven staan veel bedrijven die gevestigd zijn in de Noordoostpolder,
om maar eens iets te noemen. Een investering door de provincie die het dubbel en
dwars waard is.

Jan van Wieren
Statenlid
j.van.wieren@flevoland.nl

5. Zomerschool van het Comité van de Europese Regio’s
Van 19 tot en met 26 augustus 2012 is een aantal Statenleden aanwezig geweest op
de Zomerschool van het Comité van de Europese Regio’s op de Azoren. Het
onderwerp was: “Hoe kun je cultuur een economische activiteit laten zijn?”
Omdat we als Flevoland nogal wat kritiek hebben op de organisatie en de resultaten
van de zomerschool nam ik de eerste dag deel aan een vergadering van het
organisatiecomité. De door ons ingebrachte opbouwende kritiek heeft inmiddels
geleid tot een lijst van 23 verbetervoorstellen. Dat is het positieve van die dag. De
tocht er naar toe was iets minder. Eén keer in de zeven jaar lukt het een orkaan om
door te dringen tot de Azoren. Dit keer was het Gorden die de twee oostelijke
eilanden van de Azoren: São Miguel en Santa Maria (we verbleven op São Miguel)
wist te bereiken. We kregen te maken met een orkaanwind categorie 2: 155-178
km/u (meer dan windkracht 12, >117 km/u). Ook viel er binnen 24 uur een
neerslaghoeveelheid van maar liefst 75-150 mm. Omgerekend naar Nederlandse
begrippen: ruim 1-2 maandsommen. Ik heb nog nooit in zo’n muisstil vliegtuig
gezeten!
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Tijdens de Statenvergadering van 16 januari jl. hebben wij de overige Statenleden
verteld over onze ervaringen. We hebben de meest interessante voorbeelden
genoemd van hoe creatieve industrie en culturele activiteiten omgezet kunnen
worden in economische activiteiten. Voorbeelden van hoe de film en mode een
economische impuls hebben gegeven aan Wallonië en hoe het Portugese Guimaeres
door culturele hoofdstad te worden, een aantrekkelijke stad werd waardoor er meer
dan 15.000 structurele banen konden worden gecreëerd.
Het programma en de presentaties van de zomerschool kunt u hier vinden.

De Azoren liggen 1500 km van het Europese vaste land en dan is het nog 2000 km naar Amerika.

Het belangrijkste onderdeel van een zomerschool is het netwerken; leren van elkaars
voorbeelden, vertalen van de voorbeelden naar de eigen regio en jeugdigen met
elkaar en met politici uit de verschillende Europese regio’s met elkaar kennis laten
maken.
Ook hebben we geleerd over de historie, natuurschoon en economie van de Azoren.
Je hoort dan dat Europa negatieve bijeffecten kan hebben. Voor 2013 staat een
zomerschool gepland in de regio Sörmland in Zweden. De werktitel van de
zomerschool is: “Green Growth - Regio's op weg naar een efficiënt gebruik van
hulpbronnen”. Omdat we lid zijn van het organiserend comité willen we daar vertellen
over de Floriade in Almere en de ontwikkeling van de duurzame visserij op Urk.
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