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Het blijven onveranderd bijzondere tijden waarin we leven. Corona bepaalt nu al 
een jaar het leven van de meesten van ons; we snakken allemaal naar het licht 
aan het einde van de tunnel. Berichten over het groeiende vaccinatie-tempo, de 
verdere invoering van sneltests (misschien wel thuis), en positieve resultaten van 
proeven in theaters, concertzalen en festivals zijn reden tot voorzichtig 
optimisme. Ook het politieke werk in Provinciale Staten wordt (nog steeds) door 
corona bepaald, al was het alleen al door het feit dat we nog steeds niet bij elkaar 
in de Statenzaal kunnen debatteren. En hoewel vergaderen via de iPad prima 
gaat, is het toch wel handig om je mede-Statenleden af en toe even bij het 
spreekwoordelijke koffie-automaat te kunnen spreken. We kijken daar naar uit! 

 
Intussen staan de verkiezingen voor de Tweede Kamer van 17 maart voor de deur. Spannende 
verkiezingen, ook voor het CDA. Hoe zal Wopke Hoekstra presteren als lijsttrekker? Krijgt het CDA de 
beloning voor vier jaar stabiel en standvastig beleid, juist in coronatijd? We zullen zien! 
 
Johan van Slooten 
Fractievoorzitter 
 
PS: Dit is mijn eerste bijdrage aan de Fractieflits als fractievoorzitter. Verderop leest u daar meer over. 
  

 

Leo Caniels overleden 

Begin maart kregen wij het verdrietige bericht dat Leo Caniels onverwacht is overleden. Hij was tot 
vorig jaar enkele jaren voorzitter van het bestuur van CDA Flevoland. 
Daarvoor was hij op lokaal niveau actief, onder meer als gemeenteraadslid, 
fractievoorzitter en afdelingsvoorzitter in Lelystad. Hij was daarnaast ook op 
andere manieren betrokken bij het openbaar bestuur in Lelystad en de 
provincie. Wij zullen Leo herinneren als iemand die zeer betrokken was bij 
de christendemocratie op lokaal en regionaal niveau. We wensen zijn 
familie en vrienden veel sterkte toe de komende tijd.  

 

Fractieflits 
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Johan van Slooten nieuwe fractievoorzitter in Provinciale Staten 

Johan van Slooten is sinds 1 februari de nieuwe fractievoorzitter van het CDA in Provinciale Staten.  
Hij nam het stokje over van Chris Schotman, die een stapje terugdoet in verband met haar nieuwe 
baan waar ze zich op wil richten. Zij blijft wel aan als Statenlid. 

Chris is sinds 2011 lid van Provinciale Staten, waarvan de laatste vier jaar als fractievoorzitter. Johan 
maakt sinds 2015 deel uit van de Statenfractie. 

"Chris heeft de fractie op een uitstekende wijze geleid de afgelopen jaren," aldus Johan. "Mede 
dankzij haar inbreng is het CDA een stabiele en betrouwbare partner in de coalitie en in Provinciale 
Staten." 

Chris kijkt met veel plezier terug op haar periode als fractie voorzitter. “De CDA-fractie zet zich graag 
in voor de ontwikkeling van Flevoland door samen de schouders eronder te zetten,” zegt ze. “Met 
een gerust hart draag ik dan ook het stokje over aan Johan van Slooten en wens hem heel veel 
succes!”  

 

Wim Klink nieuw Statenlid 

Wim Klink uit Zeewolde is sinds 27 januari ons nieuwe Statenlid, als opvolger van Hennie Bogaards 
die per 1 januari haar werk als Statenlid had beëindigd in verband met een nieuwe baan. Normaal 
gesproken vindt zo'n beëdiging plaats in de Statenzaal, maar door de coronamaatregelen en het 
digitale vergaderen kon dat nu niet. Daarom moest Wim vanachter zijn iPad de eed afleggen. Anders 
dan anders dus, maar de CDA-fractie is gelukkig weer compleet. Wij wensen Wim uiteraard veel 
succes. 
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‘Lelylijn moet toch in Groeifonds’ 

De provincie moet alles op alles zetten om er voor te zorgen dat de Lelylijn alsnog in aanmerking 
komt voor een bijdrage uit het Groeifonds. Dat vinden de fracties van CDA, GroenLinks en Partij 
voor de Dieren in Provinciale Staten van Flevoland, die er in januari schriftelijke vragen over 
hebben gesteld. 

Het Groeifonds is een pot met geld (20 miljard in totaal) die bedoeld is voor grootschalige projecten 
in het hele land. De aanvraag voor de Lelylijn werd weliswaar positief beoordeeld door het ministerie 
van Infrastructuur & Waterstaat, maar werd vervolgens afgewezen door het ministerie van 
Economische Zaken. 

Kosten 
De kosten van het project waren onvoldoende in beeld 
gebracht bij de aanvraag, was de reactie. Bovendien was 
het volgens het ministerie ook “een kwestie van keuzes 
maken”, omdat er voor veel meer dan 20 miljard aan 
projectaanvragen was ingediend. Veel projecten op het 
gebied van openbaar vervoer bevinden zich in de 
Randstad. 

 
Zorgen 
Wij maakten ons zorgen over de gevolgen van deze afwijzing. Er is het gevaar dat de mogelijke 
aanleg van de Lelylijn onnodige vertraging oploopt.  

De Lelylijn is in politiek Den Haag overigens goed ontvangen, aangezien het project in verschillende 
verkiezingsprogramma’s – waaronder dat van het CDA – is opgenomen. 

Het college heeft in haar beantwoording toegezegd dat zij mede-opdrachtgever wordt (samen met 
de noordelijke provincies) voor een vervolgonderzoek, om later alsnog in aanmerking te komen voor 
de bijdrage uit het Groeifonds. 

 

 

Flevolandse aanpak stikstof: “Plan biedt perspectief” 
 
In februari heeft Provinciale Staten de Flevolandse Aanpak Stikstof goedgekeurd. Het betekent dat de 
provincie in samenspraak met alle belangrijke partnes aan de slag kan met het oplossen van een deel 
van het stikstofprobleem. Een deel, want 
de provincie kan het niet alleen. 
 
Het plan biedt perspectief aan verschillende 
belanghebbenden, zei Statenlid Johan van 
Slooten tijdens de vergadering. Klik op deze 
link om zijn inbreng te bekijken. 
 
 
 
 

 

http://www.lelylijn.nl/
https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/212519/lelylijn-krijgt-voorlopig-geen-geld-uit-groeifonds
https://www.destentor.nl/noordoostpolder/lelylijn-ook-bij-cda-in-verkiezingsprogramma~ab296577/
https://stateninformatie.flevoland.nl/v1/embed/Provinciale%20Staten%20-%2017%20februari%202021%20-%20Videovergadering%201%20(Pexip)%20-%20Archief/start/13280/stop/13420/flevoland_pexip_1/2021-02-17-15-22-56-Provinciale-Staten_1.mp4
https://stateninformatie.flevoland.nl/v1/embed/Provinciale%20Staten%20-%2017%20februari%202021%20-%20Videovergadering%201%20(Pexip)%20-%20Archief/start/13280/stop/13420/flevoland_pexip_1/2021-02-17-15-22-56-Provinciale-Staten_1.mp4
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Provinciale campagne TK-verkiezingen in bijzondere tijden 
 
Twee jaar geleden liep Wopke Hoekstra nog vrolijk een uurtje door Almere met een hele stoet 
CDA’ers achter zich aan in de aanloop naar de verkiezingen voor Provinciale Staten, maar dit jaar 
moet het noodgedwongen allemaal anders. De verkiezingscampagne vindt, ook in Flevoland, vooral 
online plaats. 
 
Natuurlijk ontbreekt de nodige ‘buitenreclame’ niet, zoals hierboven op Urk, maar sociale kanalen als 
Facebook, twitter en Instagram voeren toch de boventoon. Via de Facebook-accounts van de zes 
Flevolandse afdelingen en van CDA Flevoland zijn veel foto’s en filmpjes te zien, waaronder een filmpje 
dat Wopke exclusief voor Flevoland heeft opgenomen.  
 
Een van de weinige fysieke bezoeken die zijn gebracht was dat van Hilde Palland, de nummer 12 van 
de kandidatenlijst. Zij is afkomstig uit Kampen en Flevoland is in de Kamerfractie haar 
aandachtsgebied. Vandaar dat ze op 10 en 11 maart naar Flevoland kwam voor een Tour de Flevoland, 
waarbij ze in alle zes gemeenten een bedrijf bezocht. En omdat zij gespecialiseerd is in 
familiebedrijven, waren het uitsluitend bedrijven in die categorie die zij bezocht. Hieronder foto’s uit 
Almere, Noordoostpolder en Zeewolde (meer foto’s op de genoemde sociale kanalen). 
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Niet vergeten… de Flevolandse staartlijst! 
 

 
 
Wilt u op een Flevolandse kandidaat stemmen? Froukje de Jonge staat op 31, maar op de plaatsen 52 t/m 
70 staan nog eens 19 Flevolandse kandidaten uit alle zes gemeenten. Keuze genoeg! 

  


