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Het jaar loopt ten einde, we maken de balans op van vier jaar meebesturen in Flevoland 

en we bereiden ons voor op de verkiezingen van Provinciale Staten en het Waterschap op 

18 maart 2015. 
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Het bruist in het CDA 

Aan alle kanten merken we dat er weer meer vertrouwen is in het CDA. Door de 

bestuursstijl van de huidige regering missen veel mensen de benadering vanuit waarden 

en de gerichtheid op consensus via visie. Dat is goed voor de positie van CDA Flevoland. 

Bij de vorige verkiezingen is de fractie van CDA Flevoland gehalveerd doordat veel leden 

en kiezers teleurgesteld waren in het landelijk CDA. Ook problemen zoals het 

Oostvaarderswold speelden ons parten. Door de manier waarop hiermee omgegaan 

werd, werden zaken gepolariseerd met als gevolgd dat dit ook voelbaar was in de 

achterban.  

Dat probleemdossier heeft het CDA weten om te buigen in een aanpak met veel kansen. 

We denken dat dit wel de grootste winst is van deze collegeperiode. Een echte CDA-

aanpak hebben we geïntroduceerd door betrokken burgers en maatschappelijke 

organisaties uit te nodigen om plannen in te dienen in plaats van van bovenaf een visie 

op de natuur in Flevoland te leggen! 

 

Het verkiezingsprogramma voor 2015-2019 van het CDA: ‘Dé aanpak die werkt!’ is met 

veel mensen uit alle gemeenten tot stand gekomen. Dat is ook bemoedigend. Daarna is 

het campagneteam samengesteld en wederom was de belangstelling groot. We gaan er 

een mooie tijd van maken en we gaan voor winst; voor 5 of 6 zetels. Dat zal met al uw 

inzet ook lukken! 

 

 

De laatste successen van 2014 op een rijtje 

 

1. Een impuls voor klassieke muziek in Flevoland! 

 

Het CDA heeft van harte ingestemd met het 

voorstel van Gedeputeerde Staten om de 

uitvoeringspraktijk van klassieke muziek in 

Flevoland uit te breiden. Er komt een 

samenwerking met de organisatie van het 

Festival Oude Muziek in Utrecht, bekend van 

het jaarlijkse tiendaags muziekfestival. Dit is 

een vermaard internationaal festival. Door de 

samenwerking hiermee wordt de culturele 

infrastructuur van Flevoland versterkt. 

Flevolandse ensembles, koren en orkesten 

kunnen meedoen in dit programma.  

 

Het programma start in 2015 en loopt tot en met 2019.  

We hopen dat steeds meer inwoners van Flevoland kunnen  

genieten van de muziek uit de Middeleeuwen, de Renaissance,  

de Barok, muziek tot 1750, dicht bij huis!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marianne Luyer 
Fractievoorzitter 
m.luyer@flevoland.nl  

 

mailto:m.luyer@flevoland.nl
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2. Staten stemmen in met Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere,  

dankzij het CDA! 

 

In het kader van het IFA-programma diende de gemeente Almere bij de provincie een 

voorstel in voor het opzetten van een Innovatiefabriek Gezondheid en Welzijn.  

 

In de zorg verandert veel en innovaties zijn nodig om zorg te blijven bieden terwijl de 

kosten niet verder oplopen. Onder andere ICT kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. 

Denk aan zorg dichtbij de burger, een persoonlijk gezondheidsdossier, een 

gezondheids- en welzijnsplatform waar iedere burger relevante informatie kan 

opvragen, intensievere en betere samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis.  

 

Het CDA is groot voorstander van het aanbrengen van verbeteringen in de zorgketen. 

Almere en Flevoland bieden voor veel kenniscentra en bedrijven een goed 

vestigingsklimaat. Er is ruimte, pioniersgeest, bestuurlijke moed en 

ondernemingsgeest. De provincie Flevoland financiert de oprichting van dit 

kenniscentrum voor bijna de helft. De andere partijen dragen de rest bij. Naast de 

gemeente Almere zijn dat o.a. TNO, DEA (Cinnovate), Zetacom, Breedveld & 

Schröder, IBM, Microsoft, Brevidius, Anytime, Economie Board Amsterdam, KPN, 

Hewlett Packet, Novartis, Glaxo SmithKline, VUMC, AMC Amsterdam, AZ Maastricht, 

Radboud, Erasmus, UMC Groningen, LUMC, UMC Utrecht. Daarnaast zijn er 

samenwerkingen op non-financiële basis met bijvoorbeeld het ROC Flevoland, 

Stichting Mijn Eigen Thuis, Amerpoort, etc.  

 

Het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere is een fysiek en digitaal 

innovatiecentrum op het kruispunt van technologie, data en het sociale domein. 

Innoveren in dat centrum gebeurt door onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid en 

de burger bij elkaar te brengen. Want alleen door samen te werken kunnen de op 

handen zijnde uitdagingen wat betreft gezondheid en welzijn het hoofd worden 

geboden.  

 

Het aanvankelijke projectvoorstel was te beperkt beschreven en riep veel vragen op 

in Provinciale Staten. Het CDA heeft de meeste vragen gesteld over de 

zorginhoudelijke opbrengst, de governance en de financiën. Daar kwam een 

uitgebreid antwoord op en op die manier konden het CDA en een groot deel van de 

andere fracties, instemmen met dit voorstel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jan van Wieren en Marianne Luyer 
Leden Commissie Bestuur en Samenleving 
j.van.wieren@flevoland.nl - m.luyer@flevoland.nl 

mailto:j.van.wieren@flevoland.nl
mailto:m.luyer@flevoland.nl
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3. Buitendijkse haven Flevokust 

 

Op woensdag 17 december jl. heeft het CDA ermee ingestemd dat de provincie de 

buitendijkse haven ‘Flevokust’ gaat realiseren. We hebben nu als provincie alle 

besluiten genomen om de container- en overslaghaven te kunnen aanleggen. 

 

Onze CDA-gedeputeerde, Jan-Nico Appelman, kon de lof van de fracties in de Staten 

in ontvangst nemen voor de manier waarop hij en de medewerkers van de provincie 

aan het nieuwe plan voor Flevokust hebben gewerkt. In een jaar tijd is een nieuw, 

haalbaar plan uitgewerkt. Daarmee komt een eind aan de onzekerheid rond 

Flevokust.  

 

Op 17 december 2013 stemde de gemeenteraad van Lelystad het plan weg. Als 

Provinciale Staten hebben we op 18 december 2013 het initiatief voor de aanleg van 

de haven naar ons toe gehaald met een motie om alles in het werk te stellen om 

Flevokust alsnog van de grond te krijgen. Het project stond toen al een groot aantal 

jaren op ons wensenlijstje. De aanleg is immers belangrijk voor de economische 

structuurversterking en de werkgelegenheid van de regio.  

 

Naar verwachting begint de aanbesteding van de haven in het voorjaar van 2015. De 

provincie investeert € 5 miljoen uit de Zuiderzeelijngelden in het project. Daarnaast 

ontvangt het havenproject bijna € 10 miljoen aan subsidies: € 7,4 miljoen vanuit het 

Rijkssubsidieprogramma Beter Benutten en € 2,5 miljoen vanuit EFRO. 

 

Vanaf het begin van 2014 heeft de provincie samen met de gemeente, het 

Waterschap en Rijkswaterstaat intensief gewerkt aan een provinciaal plan voor 

Flevokust. Er werd gekozen voor een kleiner ontwerp: een buitendijkse haven en een 

binnendijks ‘nat’ industrieterrein. Daarna zijn afspraken gemaakt over een 

taakverdeling waarbij de gemeente Lelystad het binnendijkse industrieterrein 

ontwikkelt en de provincie de ontwikkeling van de buitendijkse haven op zich neemt. 

De gemeente Lelystad zal naar verwachting in de eerste maanden van 2015 besluiten 

over de ontwikkeling van het binnendijkse industrieterrein. 
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4. OV-visie 

 

Ook hebben we op 17 december jl. de Visie Openbaar Vervoer Flevoland 2014-2024 

vastgesteld.  

 

Deze nieuwe visie is ontwikkeld op initiatief van het CDA en de VVD. Gedeputeerde 

Staten moesten vanuit een blanco situatie een nieuw ontwerp maken voor de 

openbaarvervoerstromen in Flevoland en de aansluiting op de omringende gebieden.  

 

Op 26 maart 2014 is de ontwerpvisie in de Commissie Economie & Bereikbaarheid 

besproken. Er zijn informatiesessies georganiseerd voor alle gemeenten, de 

vervoerder en de betrokken stakeholders vanuit de kleine kernen, bedrijfsleven, het 

onderwijs en de zorg. In die sessies is de OV-visie nader toegelicht en is van 

gedachten gewisseld over het invoeren van de nieuwe visie. 

 

De OV-visie is vastgesteld met daarin afgewogen de argumenten uit de zienswijzen. 

Veel van de ingekomen reacties zijn suggesties voor het vervolgproces; de 

implementatie van de OV-visie. Ten aanzien van de toegankelijkheid van het 

Openbaar Vervoer is de OV-visie aangevuld.  

 

Gedeputeerde Staten stellen een implementatieplan op voor de uitvoering van de  

OV-visie. De gedeputeerde heeft toegezegd Provinciale Staten op de hoogte te 

houden van het proces. Immers nu wordt de strategische visie uitgewerkt naar 

concrete aanpassingen in het openbaar vervoer. Dat zal een geleidelijk proces worden 

waarbij wij de vervoerder, de gemeenten en de eerder genoemde stakeholders 

uitnodigen mee te denken en mee te werken aan de gewenste vernieuwingen. Het 

implementatieproces zal na vaststelling van dat plan starten en zal enkele jaren 

duren.  

 

Mocht u dus problemen ondervinden in het openbaar vervoer, meldt u deze dan bij de 

CDA-fractie. Dan kunnen wij met de gedeputeerde oplossingen bedenken.  

 

 

 

 

 

De digitale versie van de OV-visie  

kunt hier vinden. 

 

 

 

 

 
Roelof Oost 

Statenlid 

r.oost@flevoland.nl 

 

 

http://stateninformatie.flevoland.nl/vergaderingen/Provinciale-Staten/2014/17-december/19:00:00
mailto:r.oost@flevoland.nl
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5. Nieuwe Natuur in Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuur in Flevoland is een nieuwe weg ingeslagen. Er wordt positief gesproken over 

natuur, er is energie en beweging ontstaan. In totaal kunnen we nu zo'n 800 ha. 

natuur toevoegen in heel Flevoland.  

 

Om dit te kunnen bereiken heeft het CDA met de beëindiging van het 

Oostvaarderswold zich sterk gemaakt om natuur in Flevoland niet los te laten.  

We hebben daarom het initiatief genomen op een totaal andere manier aan de slag te 

gaan. Niet de provincie die precies uittekent waar natuur wordt gemaakt met strakke 

voorschriften of gedwongen grondverkoop. Nee, als CDA hebben we via moties en 

amendementen gezorgd voor een andere manier van werken: van top-down naar 

bottom-up en op vrijwillige basis. Dit is gelukt. Niet de provincie zelf, maar de 

mensen en organisaties die met natuur aan de slag willen, hebben een kans gekregen 

om ideeën voor natuurontwikkeling te presenteren.  

 

Er is een overweldigend aantal van maar liefst 79 projecten ingediend. Projecten met 

de meest uiteenlopende ideeën. Een eetbaar landschap, een luierbos, vierkante meter 

natuur. Allemaal heel creatief en origineel! Ook de grootschalige projecten met veel 

ha. doen niet onder aan creativiteit en ambitie.  

 

Als CDA zijn we ontzettend blij met deze opbrengst aan projecten. Het laat zien dat 

er in de samenleving veel creativiteit, kracht en energie zit om te willen meedoen. 

Het past heel goed bij ons gedachtegoed om juist de ‘drive’ uit de samenleving hier 

bij te betrekken en daar ook vertrouwen in te hebben. Met Nieuwe Natuur hebben 

organisaties van klein tot groot ons laten zien dat ook te willen. 

 

Er was veel te kiezen en het liefst wil je ze allemaal hebben. Dat was helaas niet 

mogelijk. We hebben natuurlijk te maken met een aantal kaders waaraan de 

projecten moeten voldoen. Dan gaat het om kaders als: natuurwaarde, beleving en 

gebruik, financiën, maatschappelijke betrokkenheid, etc. Uiteindelijk zijn er nu 22 

projecten die doorgaan. Het zijn projecten verspreid over heel Flevoland, o.a. de 

Eemvallei, Schokland, Swifterbant en Horsterwold.  

 

De volledige lijst met projecten is te vinden op de website van Flevoland. 

Klik hier om naar de website te gaan.  

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/grote-projecten/nieuwe-natuur/
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Er wordt positief gepraat over natuur en de kansen in Flevoland. Belangrijk is deze 

positieve energie te behouden in de volgende fase. Een fase waarin de gekozen 

projecten verder uitgewerkt moeten worden. Maatschappelijke betrokkenheid en 

draagvlak zijn nodig om tot een succesvolle realisatie te komen.  

 

Zoals bij het maken van plannen vaker het geval is, zijn er ook tegenstanders. Op dit 

moment merken we dat over een aantal plannen de omgeving zich zorgen maakt als 

het gaat om de combinatie met agrarische functies. Met elkaar in gesprek gaan is 

altijd de beste manier om tegenstellingen bespreekbaar te maken en tot gezamenlijke 

oplossingen te komen. Zorgvuldige communicatie vraagt om regie. Daar moet je 

voortdurend aan werken. Het CDA heeft daarom brede steun gekregen voor de motie 

die we hebben ingediend. Deze motie zorgt ervoor dat in de volgende fase van 

Nieuwe Natuur de regie op het proces wordt voortgezet. Alleen dan kun je met elkaar 

tot goede oplossingen komen.  

 

Daarnaast hebben we in de motie verzocht om een platform ‘Natuur in Flevoland’ op 

te richten waar alle initiatiefnemers aan deelnemen. Het platform fungeert als 

‘marktplein’ voor uitwisseling, samenwerking en vernieuwing. Ook de nu niet 

gehonoreerde initiatieven zijn deelnemers. Het is namelijk denkbaar dat de nu 

geselecteerde projecten niet volledig gerealiseerd kunnen worden. Dan kunnen via dit 

platform andere initiatieven alsnog worden gerealiseerd. Denk daarbij aan de 

werelderfgoedstatus Schokland. Vanuit Nieuwe Natuur wordt een bijdrage geleverd 

aan het behoud van deze status door omliggende agrarische hectares te verwerven. 

Er wordt een flinke stap gezet, maar het is nog niet voldoende voor volledige 

realisatie. In de toekomst krijgt Schokland via Nieuwe Natuur wellicht alsnog de 

mogelijkheid om ook het laatste stapje te zetten. Daarnaast gaan we als CDA op zoek 

naar andere manieren om de werelderfgoedstatus Schokland te behouden. Schokland 

is uniek en van onschatbare waarde en mag niet uit het oog verloren raken.  

 

 

 

 

 

In het vakblad ‘Boerderij’ is een interessant 

artikel verschenen over Nieuwe Natuur. 

Klik hier om het artikel te lezen. 

 

 

 

 
Chris Schotman 

Statenlid 
c.schotman@flevoland.nl  

 

 

 

 

https://www.cda.nl/fileadmin/Afdelingen/Flevoland/Fractiebulletin/Boerderij.Nieuwe_Natuur.december_2014.pdf
mailto:c.schotman@flevoland.nl
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