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1. Gaat de randstadprovincie door of niet? 

Zienswijze provincie Flevoland, met amendement CDA, ingediend bij de 

minister. 

 

In onze vergadering van  

16 oktober jl. hebben wij 

gedebatteerd over onze 

zienswijze op de concept-

wetteksten van de Minister van 

BZK met betrekking tot het 

realiseren van de fusie van de 

Noordvleugelprovincie. 

 

Zoals bekend heeft het CDA (landelijk, in de provincies en in de gemeenten) veel 

bezwaar tegen de tekst van dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel is immers niet 

gebaseerd op een langetermijnvisie op het middenbestuur van Nederland. Er worden 

wel provincies opgeheven maar we weten niet welk probleem hiermee wordt 

opgelost. Het wetsvoorstel gaat niet uit van de belangen van gemeenten en 

provincies, maar legt een fusie gedwongen op. Dat is tegengesteld aan de CDA-visie 

op de samenleving.  

 

Met ons valt te spreken over verbetering van het middenbestuur van Nederland. Daar 

is wel enige wildgroei ontstaan (veiligheidregio’s, omgevingsdiensten, WGR-

regelingen, etc.) vooral op initiatief van het Rijk. 
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Toen Omroep Flevoland uit een concept tekst citeerde dat de provincie Flevoland had 

opgenomen dat ‘met ons wel te praten valt over 5 landsdelen’, waren we erg 

verbaasd. Dit was niet conform CDA-denken. Want met het noemen van 5 landsdelen 

ga je het gesprek aan over het voorliggende voorstel. Daarom hebben wij een 

amendement ingediend om die teksten in de concept-zienswijze aan te passen. Dit 

amendement is – met uitzondering van de PVV – Statenbreed gesteund! 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben onze opvatting kunnen inbrengen in het debat, net zoals dat in alle 

betrokken gemeenten gebeurt. Ik ben er trots op dat we binnen CDA-verband goed 

contact hebben met elkaar. We weten dat onze voorkeur uit gaat naar een ‘ongedeeld 

Flevoland’. Mocht het echter anders lopen, dan is het verstandig dat CDA-fracties in 

de gemeenten hun voorkeur voor aansluiting bij (andere) provincies hebben 

ingebracht.  

 

Gaat de Randstadprovincie door of niet? 

 

Het kan nog alle kanten uit gaan wat betreft de besluitvorming. De sleutel ligt bij de 

Eerste Kamer. In de Tweede Kamer heeft de regering immers een meerderheid. Ook 

al laten sommige VVD’ers en PvdA’ers een kritisch geluid horen, ik vrees dat de 

fracties unaniem voor zullen stemmen. In de Eerste Kamer zijn Groen Links en D66 

van belang. Mijn politiek realisme zegt mij dat de kans erg groot is dat zij zullen 

instemmen. In ruil voor iets anders natuurlijk. Want zo wordt ons land bestuurd: niet 

vanuit visie, maar vanuit uitruilen en onderhandelen. ‘Als jullie fractie instemt met de 

begroting 2014, dan krijgen jullie geld voor banenplannen en dan krijgen wij de 

Randstadprovincie’. Dit kan niet goed gaan. Dit leidt tot maatschappelijke 

desintegratie. Niemand weet meer waarvoor hij of zij iets doet.  

Als er geen visie is, neemt de macht van de sterkste toe. Het volk verdwaalt.  

Werk aan de winkel dus voor het CDA!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marianne Luyer 

Fractievoorzitter CDA Flevoland 

m.luyer@flevoland.nl 

 

 

 

 

Lees hier de inbreng van Marianne Luyer 
tijdens de Statenvergadering van 16 oktober jl.  

Lees hier de tekst van het amendement 

dat door het CDA is ingebracht.  

mailto:m.luyer@flevoland.nl
https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Fractiebulletin/Eerste_termijn_inbreng_CDA_fractie_provincie_Flevoland.pdf
https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Fractiebulletin/amendement_zienswijze_randstadprovincie_04-10-2013.pdf
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2. Programma Nieuwe Natuur van start 

Nieuwe Natuur geeft nieuwe energie! 

 

Het programma Nieuwe Natuur in Flevoland is  

van start gegaan. Hiermee hebben we het  

project Oostvaarderswold achter ons gelaten  

en is een nieuwe fase van natuurontwikkeling  

in Flevoland aangebroken.  

We gaan met nieuwe energie provinciebreed  

op zoek naar de beste ideeën en initiatieven  

voor natuurontwikkeling.  

 

Als gedeputeerde roep ik iedereen die hart  

heeft voor natuur in Flevoland op om ideeën  

bij ons in te dienen. Ik laat me graag verrassen en inspireren! 

 

In het programma Nieuwe Natuur leggen we de verbinding tussen mens en natuur. 

Natuur dicht bij de mensen. Natuur waar je van kunt genieten als je er op een mooie 

zondagmiddag op uit wilt trekken. Natuur die robuust is, die divers is en die goed 

beleefbaar én toegankelijk is voor inwoners en bezoekers. 

 

De afgelopen jaren hebben we in de zone tussen de Oostvaardersplassen en het 

Horsterwold zo’n 800 hectare grond gekocht om natuur te realiseren. We zijn bereid 

die grond te verkopen of ruilen als u met goede, haalbare ideeën komt om die natuur 

te realiseren op andere plaatsen in Flevoland, waar die natuur van grotere betekenis 

zal zijn. Bijvoorbeeld dicht bij de stad of aansluitend op recreatiegebieden. 

Alle ideeën die binnen de provinciegrenzen gerealiseerd kunnen worden zijn welkom. 

Met de drie polders in mijn achterhoofd zie ik heel veel mogelijkheden om onze 

provincie nog mooier te maken. Dus laat die inspiratie maar komen. 

Samen gaan we aan de slag met nieuwe natuur in Flevoland! 

 

Op de website van de provincie kunt u lezen hoe u mee kunt doen en hoe u uw 

dromen, wensen of idealen waarbij de realisatie van nieuwe natuur een rol speelt, 

kunt delen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman 

portefeuillehouder programma Nieuwe Natuur 

jannico.appelman@flevoland.nl 

 

Bekijk hier de videoboodschap over de 
Nieuwe Natuur in Flevoland.  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/doe-mee/
mailto:jannico.appelman@flevoland.nl
http://www.youtube.com/watch?v=g-0hQ42XHMg&feature=youtu.be?__toolbar=0
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3. Summerschool AER (Assembly of European Regions) in Nyköping in Zweden 

 

Van 19 tot en met 24 augustus heeft een Flevolandse delegatie van vier Statenleden 

samen met twee jongeren uit Flevoland (Boj van den Berg uit Almere en Lub van 

Slooten uit Urk) de Summerschool van de AER (Assembly of European Regions) in 

Nyköping in Zweden bijgewoond. Het onderwerp was dit jaar “Green Growth”. 

De AER Summerschool heeft als doel het uitwisselen van goede voorbeelden en 

kennis. De Flevolandse Statenleden hebben samen drie workshops gegeven. 

 

 

Samen met Diny Weener van de provincie  

heb ik het gehad over hoe je de  

investeringen in duurzame projecten kunt  

aanzwengelen. Hierbij zijn voorbeelden  

genoemd uit de Flevolandse praktijk.   

Deze waren voornamelijk landbouw en  

visserij gerelateerd. Hierna zijn we aan de  

slag gegaan met echte voorbeelden van  

peer reviews uit het project  

Regions4GreenGrowth. 

 

 

 

 

We hebben een bezoek gebracht aan het Zweedse parlement en daar gesproken met 

de speaker van het parlement, de heer Per Westenberg. Dit is de belangrijkste 

politicus van Zweden. Het was een zeer openhartig gesprek over o.a. immigratie en 

integratie. Hij vertelde ook dat het parlement nu één kamer kent terwijl het vroeger 

uit vier kamers bestond. 

 

 
 

 

Ook hebben we werkbezoeken gebracht aan een Landbouwschool, een 

afvalverwerkingscentrale en bioverwarmingscentrale die wordt gestookt op 

houtsnippers. 

 

De Summerschool was een succes omdat we inzicht hebben gekregen in het 

realiseren van regionale economische groei. Het blijkt dat de peer review methode 

leidt tot minder subsidie-afhankelijkheid. We hebben kunnen overdragen dat er 

mogelijkheden zijn voor het verduurzamen van visserij en landbouw. Maar we hebben 

ook informele contacten gehad over immigratie en inburgeren. We hebben geleerd 

dat regio’s steeds belangrijker worden voor economische groei. Hierbij zijn sterke 

puntlocaties van belang omdat juist dit veelzijdige groeiplaatsen zijn.  
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4. Bezoek fractie aan Eerste en Tweede Kamer 

 

Op woensdag 2 oktober jl. hebben we als  

CDA Statenfractie Flevoland samen met onze  

gedeputeerde een bezoek gebracht aan de  

Eerste en Tweede Kamer. 

 

In de Eerste Kamer werden we ontvangen door  

Eerste Kamerlid Gerrit Terpstra. Hij vertelde dat  

zij wetten aan drie zaken toetsen: het Europees  

Grondwettelijk Verdrag, de uitvoerbaarheid en  

of het geen kop is op Europese wetgeving.  

Voorbeelden van dit laatste is de tunnelveiligheid  

en fijn stof. Zo’n 40 wetten worden er per jaar  

afgewezen. We hoorden dat de ChristenUnie  

altijd met de PvdA meestemt en de SGP met  

de VVD. Daarnaast hebben we het nog gehad  

over de superprovincie en dat de provincies toch  

eigenlijk de dragers van de Nederlandse cultuur  

zijn, het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, 

Ruimte en Transport), dat rijke provincies door hun  

mogelijkheden met cofinanciering met hun  

projecten opschuiven naar de top en Flevolandse  

projecten daardoor lager scoren en tot slot over  

de Jeugdzorg. Hierna kregen we een rondleiding  

door de Eerste Kamer en hebben we geluncht in  

het restaurant van de Tweede Kamer. 

 

Ook hebben we een gesprek gehad met  

Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg.  

Ook dit ging over de superprovincie, het MIRT en de Jeugdzorg. Daarnaast hoorden 

we dat de VVD en de PvdA elkaar wanhopig vasthouden en dat dit de natuurlijke 

samenwerking verlamt. Het zorgwekkende hiervan is dat daardoor tijd en geld niet 

altijd worden besteed aan dat wat er echt toe doet. 

 

Op de publieke tribune hebben we nog een debat over de minimum leeftijd voor 

tabak gevolgd. Hierna hebben we een bezoek gebracht aan museum de 

Gevangenpoort waar we een heftig en gruwelijk deel van onze vaderlandse 

geschiedenis te horen kregen. Na nog wat gegeten te hebben zijn we weer richting 

Flevoland gegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Roelof Oost 

Statenlid 

r.oost@flevoland.nl  

 

 

mailto:r.oost@flevoland.nl

