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Op de valreep van het oude jaar ontvangt u hierbij de Fractieflits van de CDA-fractie in Provinciale
Staten van Flevoland. Hierin leest u een aantal belangrijke onderwerpen die de afgelopen periode
aan de orde zijn geweest. En dat waren er nogal wat: het ziekenhuis in Lelystad, de
Oostvaardersplassen, de evaluatie van het project Nieuwe Natuur en de opening van
FlevokustHaven. Bovendien werpen de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap op
20 maart 2019 alvast hun schaduwen vooruit, met de vaststelling van het verkiezingsprogramma en
de kandidatenlijsten.
Het is een druk, enerverend maar bijzonder boeiend politiek jaar geweest. Een jaar waarin veel
belangrijke besluiten zijn genomen, maar vooral een jaar waarin weer eens is bevestigd dat je
politiek niet alléén uitvoert: je bent afhankelijk van een goede samenwerking met andere partijen,
binnen en buiten Provinciale Staten. We hopen ook in 2019 weer op zo’n vruchtbare samenwerking!
Chris Schotman
Fractievoorzitter CDA Flevoland
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Jan Nico Appelman lijsttrekker voor Provinciale Staten
Gedeputeerde Jan Nico Appelman is gekozen tot lijsttrekker voor de Provinciale
Statenverkiezingen in maart. Dat hebben de leden van CDA Flevoland op 17 december bepaald.
Tegelijkertijd is Maarten Hofstra aangewezen als lijsttrekker bij de verkiezingen voor het
Waterschap Zuiderzeeland.

Jan Nico Appelman is sinds 2011 gedeputeerde van onder meer economische zaken. Als lijsttrekker
volgt hij Marianne Luyer op, die in maart na 12 jaar uit Provinciale Staten vertrekt. “De titel van ons
verkiezingsprogramma is niet voor niets ‘Samen Flevoland’,” zegt Appelman. “Dat is een van onze
belangrijkste uitgangspunten: alleen met elkáár kunnen we de kansen en uitdagingen aan waar we in
Flevoland mee te maken hebben. Het CDA zoekt de verbinding met anderen. De komende vier jaar
wil ik die uitgangspunten blijven uitdragen.”
"Daarbij gaat het bij ons niet alleen om de zaken die je als provincie moet doen, maar we zullen ook
zéker van ons laten horen als het gaat om de sociale agenda," voegt hij er aan toe.
Op de kandidatenlijst wordt Appelman gevolgd door huidig
fractievoorzitter Chris Schotman uit Dronten op nummer 2,
oud-wethouder van Noordoostpolder Hennie Bogaards op
3, huidig Statenlid Johan van Slooten uit Urk op 4,
Zeewoldenaar Wim Klink op nummer 5 en burger-Statenlid
René Claessens uit Almere op nummer 6.

Marianne Luyer kandidaat Eerste
Kamer
Marianne Luyer, die na maart de
Staten na 12 jaar verlaat, is
kandidaat voor de Eerste Kamer. Zij
staat op de lijst op de elfde plaats.
“Ik vind het eervol en een mooie
vervolgstap op mijn ervaring als
Statenlid bij de provincie Flevoland”,
zegt Marianne.

Waterschap
Maarten Hofstra is de nieuwe lijsttrekker voor het CDA in
het Waterschap Zuiderzeeland. Hij heeft een carrière
achter de rug van zo’n veertig jaar bij Rijkswaterstaat en
heeft in die functie veel te maken gehad met water. “Die
kennis wil ik graag inzetten in het Waterschap”, zegt hij. Op de kandidatenlijst wordt hij gevolgd door
Roelof Oost uit Urk op nummer 2 en Rein Zuidema uit Zeewolde op nummer 3.
De complete kandidatenlijst, plus het verkiezingsprogramma “Samen Flevoland”, vindt u op onze
website, www.cda.nl/flevoland.
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Het einde van het Lelystadse ziekenhuis: wie is er eigenlijk de baas?
Zelden zijn we als politiek zó overvallen door gebeurtenissen als het faillissement van het
ziekenhuis in Lelystad en de dependances in Dronten en Emmeloord. Niet dat we niet wisten dat er
financiële problemen waren, maar de snelheid waarmee het faillissement en de ontmanteling een
feit waren heeft ons bijzonder verbaasd. Het riep bij velen – ook bij ons - de vraag op: Wie is er
eigenlijk de baas? Zorgverzekeraars, de minister, de politiek…?
Vrij snel kwam er een plan voor de overname en doorstart van het ziekenhuis door St. Jansdal in
Harderwijk, maar dit vonden wij veel te mager. Het verdwijnen van 24-uurs spoedeisende hulp (SEH)
en de acute verloskunde, en de sluiting van de operatiekamers betekenen een te groot verlies en een
te groot gezondheidsrisico voor de regio. De oplossingen die werden geboden waren misschien het
meest haalbare, maar voor ons niet voldoende.
Voor Lelystad en de regio betekent dit alles dat het niveau voor een noodzakelijke
ziekenhuisvoorziening onder het minimum zakt. De continuïteit van zorg wordt met dit voorstel niet
geborgd.

Personeel ziekenhuis tijdens debat in PS

Het protest van inwoners op 25 november

En nu…?
Er zijn weliswaar een aantal tegemoetkomingen beloofd (een uitgebreide dokterspost in Emmeloord,
bijvoorbeeld), maar dergelijke voorzieningen kunnen in onze ogen het verlies van fatsoenlijke zorg
maar voor een deel opvangen.
Het CDA vindt dat goed in de gaten gehouden moet blijven worden wat de maatschappelijke effecten
zijn voor patiënten en personeel bij deze ingrijpende veranderingen in de ziekenhuiszorg in
Flevoland. Die opdracht geldt in het bijzonder voor ‘Den Haag’, waar ons Tweede Kamerlid Joba van
den Berg in november een motie heeft ingediend waarin werd opgeroepen tot een goed onderzoek
naar de werkelijke behoefte aan zorg in Flevoland. Het toekomstige zorgaanbod kan (en moet!)
daarop worden afgestemd. Deze motie is aangenomen, dus we verwachten daar binnen niet al te
lange tijd de eerste resultaten van.
Johan van Slooten (Statenlid)
Chris Schotman (Fractievoorzitter)
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Oostvaardersplassen: Uitvoering advies Van Geel ligt op schema!
In juli heeft Provinciale Staten ingestemd met de adviezen van de commissie Van Geel om het
gebied Oostvaardersplassen weer terug te brengen in een staat zoals de bedoeling was. Minder
grote grazers, meer beschutting, meer moeras, meer mogelijkheden voor burgers om van deze
natuur te genieten, enzovoort. Daar is de CDA fractie heel erg blij mee. Een mooi resultaat van het
overhevelen van de verantwoordelijkheid voor natuur naar de provincies.

En een dossier waar het CDA leidend in was en is!
Een resultaat waar we trots op mogen zijn. Daar
waar allerlei wetenschappers elkaar tegenspreken
als het gaat om het belang van natuur en
natuurwaarden, moet uiteindelijk de politiek de
weging maken van allerlei soorten belangen.
Dat is moeilijk en mooi. Iedereen weet hoeveel
maatschappelijke betrokkenheid er was en is voor
dit gebied, de vele manifestaties zijn vaak in de
media gekomen. Voor ons politici betekende dat ook: heel veel burgers aanwezig bij onze debatten,
veel insprekers die elkaar ook tegenspreken, en – helaas - beveiligers en politie. Maar desalniettemin
is het toch mooi om je te realiseren dat de politiek nu dichter bij mensen is, en daarom veel
relevanter wordt!
Om de door de commissie Van Geel genoemde ‘reset’ uit te voeren, moeten er de komende
maanden een groot aantal edelherten worden afgeschoten en enkele konickspaarden uit het gebied
verplaatst. Dat heeft inmiddels tot veel reacties geleid (tot aan rechtszaken aan toe), maar het CDA is
van mening dat dit nodig is. Tenslotte is de Oostvaardersplassen geen wilde natuur, maar een park,
dat beheerd moet worden. Hier de wilde natuur na willen bootsen leidde tot nog veel schrijnender
situaties, wat juist zoveel reacties van burgers heeft opgeroepen.
Al met al werken we aan een prachtig stuk natuur, een bijzonder vogelreservaat, een moerasgebied
waar ruimte is en vrijheid voor grote grazers, en waar we van kunnen genieten. Een mooi resultaat
dat, zoals gezegd, het CDA trots op kan zijn!
Marianne Luyer (Statenlid)

Vijf jaar Nieuwe Natuur: van technocratische naar democratische natuur
In oktober 2013 is het programma Nieuwe Natuur gestart als opvolging van het stopgezette
Oostvaarderswold. Dat was een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en als zodanig
door het Rijk opgelegd. Eigenaren van grond werden uitgekocht of onteigend.
Het CDA was initiatiefnemer in het starten van het Open Plan Proces. De motie is toen door een
groot deel van PS gesteund.
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Nu, december 2018, nadert het programma de afronding en hebben de Rijksuniversiteit Groningen
en de Universiteit van Wageningen het programma geëvalueerd op bestuurlijke ervaringen
(governance) en de effecten op de natuur.
Lof
Beide universiteiten zijn vol lof over aanpak en werkwijze die gevolgd is in het programma Nieuwe
Natuur. Een werkwijze die burgers, maatschappelijke organisaties en andere overheden uitnodigt tot
het indienen van plannen en om op die manier mee te doen met natuurlijkontwikkeling in de eigen
omgeving. Deze manier van werken sluit goed aan op de verschuivende verhoudingen tussen
overheid en maatschappij. De overheid schrijft niet meer voor wat er gebeurt, ze bepaalt dat in
samenspraak met (of op initiatief van) maatschappelijke organisaties of burgers. De onderzoekers
bevelen zelfs aan dat deze werkwijze ook
toegepast wordt op andere
beleidsterreinen.
Er zijn in totaal 79 projectvoorstellen
ingediend, waarvan uiteindelijk 22 zijn
gehonoreerd. Bijna 77% van alle
voorstellen kwamen van particulieren.
Dit is een hoog aantal. Het programma
heeft bijgedragen aan een positieve
stemming ten aanzien van natuur in
Flevoland, stellen de onderzoekers.
Doelen
De doelen: bijdragen leveren aan vitale natuur, beleefbare natuur, functionele natuur en inpasbare
natuur, zijn ruimschoots gehaald.
Het CDA is voorstander van het doorzetten van deze nieuwe werkwijze, daarbij de aanbevelingen
(lessons learned) van de onderzoekers ter harte te nemen en de ervaringen met deze werkwijze toe
te gaan passen op andere beleidsterreinen.
Ook dit dossier, Nieuwe Natuur, is een echte CDA aanpak, waar we trots op mogen zijn! Hier komt
kennis van natuur, grondprijzen, samenwerking, bijeen brengen van verschillende partijen en
belangen, allemaal bij elkaar op een productieve en constructieve manier.
Echt CDA!
Marianne Luyer (Statenlid)

Oe belangrijk is ’t Urrekers vor Flevoland?*
Provinciale Staten wil dat de provincie gaat onderzoeken of Flevoland kan aanhaken bij een
convenant dat in november is getekend over de erkenning van het Nedersaksisch als officiële
streektaal. Volgens taalkundigen is het Urker dialect een variant van het Nedersaksisch, zodat een
Flevolandse handtekening onder dat convenant niet onlogisch lijkt. Op initiatief van het CDA wordt
nu gekeken welke voordelen dit voor Flevoland en voor het Urker dialect heeft.
Dé vraag die veel mensen zich de afgelopen tijd hebben gesteld is: Waarom was Flevoland er niet bij
toen vijf andere provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland) het convenant
met het Rijk tekenden over de erkenning van het Nedersaksisch? Die vraag konden wij ook niet
beantwoorden. Dat terwijl het Urker dialect een voorbeeld is van een levende taal die nog volop
wordt gesproken.
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Mogelijkheden
Met de erkenning van het Nedersaksisch in al haar vormen in Noord- en Oost-Nederland als officiële
streektaal lijken er meer mogelijkheden te komen voor het vastleggen, in stand houden en promoten
van deze dialecten. Volgen ons kan de provincie Flevoland daarvan profiteren. Het Urker dialect is
een prachtige vorm van regionale cultuurhistorie. Als we daar meer mee kunnen doen dan nu,
moeten we die kans grijpen.
Daarbij zien we een duidelijke rol voor lokale en regionale partners die iets met cultuurhistorie of taal
te maken hebben.
De motie over het convenant werd mede ingediend door het CDA en werd unaniem aangenomen. Bij
het indienen van de motie werd hij in het Urker dialect voorgelezen door Johan van Slooten, een
unicum in Provinciale Staten. De resultaten van het onderzoek verwachten we begin 2019.
*) Urkers voor “Hoe belangrijk is het Urkers voor Flevoland?”

Johan van Slooten (Statenlid)

Even voorstellen: Elise Hordijk
De CDA-fractie in Provinciale Staten wordt in haar
werkzaamheden bijgestaan door een fractieondersteuner. Jarenlang deed Mieke Bos uit
Vollenhove dat voor ons, maar door drukke
werkzaamheden in haar eigen bedrijf had Mieke
eerder dit jaar aangegeven dat zij met het werk voor
onze fractie wilde stoppen. Haar opvolgster is Elise
Hordijk uit Zeewolde. Ze is 19 jaar en ze studeert
bedrijfskunde aan de Hogeschool van Utrecht.
Afgelopen voorjaar stond ze op de kandidatenlijst voor het CDA in Zeewolde. Haar interesse in
politiek begon op haar 16e, toen ze aan het provinciaal jeugddebat meedeed. Daar werd ze
geselecteerd voor het Nationaal Jeugddebat in de Tweede Kamer.
Ook in Zeewolde is Elise momenteel actief als fractie-ondersteuner. In de Zeewolder politiek wil ze
zich inzetten voor jongeren en studenten.
We wensen Elise natuurlijk veel succes in haar werk voor onze fractie!

FlevokustHaven spectaculair geopend
In september opende onze gedeputeerde Jan Nico Appelman
op bijzondere wijze FlevokustHaven, een nieuw stuk
bedrijvigheid die de Flevolandse maritieme ambitie handen en
voeten heeft gegeven. Want waar tot voor kort een nogal kaal
stuk land-met-dijk lag, ligt nu een haven met daarachter een
binnendijks bedrijventerrein. Een bijzonder moment in de
geschiedenis van Lelystad en van Flevoland. Om het met de
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woorden van Appelman te zeggen: “Het foutje om bij Lelystad bij de aanleg van Flevoland geen
haven te bouwen, is bij dezen gecorrigeerd.” En nu op naar de maritieme servicehaven in
Urk/Noordoostpolder!

Een kort filmpje van de opening vindt u hier:
https://www.facebook.com/CDAFlevoland/videos/270134603609443/

Begroting 2019 vastgesteld
Half november werd de begroting van onze provincie aangenomen in PS. Daaraan vooraf ging een
rondje technische vragen en een bespreking in de commissies. Alle bijna 400 pagina’s van de
begroting en de diverse bijlagen (investeringsbegroting, Nota reserves en voorzieningen e.a.) zijn
bestudeerd. De conclusie van de CDA fractie: het ambitieuze programma staat in de steigers, er
wordt volop geïnvesteerd en toch zijn er de nodige reserves voor uitdagingen in de toekomst.
Voor dit laatste geldt: de komende decennia vragen thema’s als bodemdaling in Flevoland,
klimaatuitdagingen en energietransitie onze aandacht. Veel van die thema’s kosten veel geld.
Over de ambities het volgende: de CDA fractie heeft zich in 2015 en 2016 wel eens afgevraagd
waarom er zoveel geld werd ‘opgepot’, jaarlijks werd er minder uitgegeven dan er gepland was.
Inmiddels gebeurt er erg veel: Flevokust, de maritieme servicehaven Urk/NOP, de aanleg van
infrastructuur ( 40 miljoen in 4 jaar!), projecten rond Nieuwe Natuur en het Economisch Programma
(stimulansen voor ondernemerschap) vormen de hoofdmoot.
Van de kant van de oppositie kwamen, zoals gebruikelijk, wel de nodige verwijten. Maar deze
vormden voor de meerderheid in Provinciale Staten geen belemmering om in grote meerderheid de
begroting goed te keuren!
Een aantal fracties maakte nog wel opmerkingen over het ‘ op afstand’ staan van de Staten: er is, ook
bij Gedeputeerde Staten, de behoefte om meer in contact te komen met netwerken en kennis. De
samenleving wordt complexer, de samenleving wordt mondiger en er is een sterke binding nodig.
De ‘ramen’ moeten opener. En niet alleen voor lastige kwesties als Oostvaardersplassen en Lelystad
Airport. De indruk bestaat dat burgers bij dit soort zaken wel erg nadrukkelijk in beweging komen,
terwijl dit bij andere belangrijke ontwikkeling nauwelijks het geval is.
Als CDA streven we ernaar dat dat laatste in de toekomst verandert.
Koos Hopster (Statenlid)
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