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1. Politiek doet ertoe!  
 

Of het nu gaat om de naderende verkiezingen van de Tweede Kamer, het 

conceptverkiezingsprogramma van het CDA, de gelden voor de jeugdzorg in de provincie,  

de bootjes in de provinciale wateren, of het beheer van de natuur in Flevoland en de 

verantwoordelijkheid voor de grote grazers, al deze onderwerpen roepen veel reacties op.  

En nu noem ik willekeurig maar een paar onderwerpen uit de reeks van vele.  

Als fractie van Provinciale Staten ervaren wij dat veel leden (en niet-leden) ons weten te 

vinden. We constateerden dat CDA’ers in alle plekken in de samenleving actief zijn. Iets om 

trots op te zijn. Soms lastig, want niet altijd lopen de belangen gelijk. En dat is dan 

vervolgens de kern van politiek: belangen wegen en keuzes maken.  

 

Nieuwe partijen als PVV en Partij voor de Dieren maken het ons lastig. Tegelijkertijd worden 

we uitgedaagd om uit te dragen waar we voor staan: een maatschappij in evenwicht, waar 

oog is voor de lange termijn en alle aspecten van het leven aan bod komen. Geen one-

issuepartij, maar een partij van leiders en bestuurders. En dat blijven we uitdragen, in de 

provincie, in de gemeente en op nationaal niveau.  

 

In de onderwerpen in dit fractiebulletin willen we dat 

ook laten zien. Schroom niet contact met ons op te 

nemen als je meer informatie wilt of als je ons iets 

mee wilt geven.  

 

Fractiebulletin 
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2. Natuur: decentralisatie van Rijk naar provincie, inclusief grote grazers 
 

Dankzij de motie Geurts in de Tweede Kamer, is het natuurbeleid en –beheer 

gedecentraliseerd van het Rijk naar de provincie. Om dat goed te regelen werd woensdag 26 

oktober jl. gedebatteerd over het concept ‘Verordening Wet Natuurbescherming Flevoland 

2016’. Er lag nog een besluit voor: de overeenkomst met de staatssecretaris van 

Economische Zaken over de overdracht van de beleidsverantwoordelijkheid voor het beheer 

van de grote grazers in de Oostvaardersplassen. Beide documenten geven Provinciale Staten 

de ruimte om eigen beleid te voeren in het zo belangrijke natuurgebied van de provincie. Het 

CDA heeft vooral benadrukt dat wij daar heel erg blij mee zijn: zeggenschap over de natuur 

dichtbij is een basisrecht. De samenleving weer teruggeven aan de burgers, daar gaat hier 

om. Natuurlijk kunt u ons aanspreken op dat beleid en het beheer. Dan gaan we met elkaar 

in gesprek. Maar niet langer is het Rijk aan zet en worden wij geconfronteerd met allerlei 

visies over natuur in onze provincie, die ons opgelegd worden.  

 

Een woord van dank is op z’n plaats aan allen die ons geïnformeerd  

hebben via e-mails, brieven en persoonlijke gesprekken.  

Dankzij al deze informatie stonden we sterk in het debat en hebben  

we met overtuiging de overeenkomsten kunnen vaststellen.  

 

 

 

Marianne Luyer 

Fractievoorzitter 
m.luyer@flevoland.nl  

 

 

 

3. Verkiezingen CDA Tweede Kamer maart 2017 
 

Kandidatenlijst 

Heel trots zijn we op onze kandidaat Chris Schotman, op plaats 28! Dit betekent dat Chris 

voldoet aan de vereisten om lid van de Tweede Kamer te kunnen zijn. Misschien niet direct 

op een verkiesbare plek, maar wie weet? We gaan natuurlijk voor een hele mooie uitslag voor 

het CDA met zoveel mogelijk zetels en dan mogelijk meeregeren. En dan kan het zo zijn dat 

Flevoland wordt vertegenwoordigd in de landelijke politiek! 

 

Chris Schotman 

“Als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen wil ik de 

schakel zijn tussen de landelijke politiek en de regio Flevoland. 

De vraagstukken die we in Flevoland kennen als het gaat om 

wonen, werkgelegenheid, onderwijs en zorg gaan over hoe we 

Flevolanders beter in positie krijgen om een succesvol bestaan in 

onze polder te kunnen opbouwen. De aandacht van de landelijke 

politiek voor regio’s buiten de Randstad moet daarom fors 

verbeteren. Andersom kunnen we ook laten zien dat Flevoland 

koploper is als het gaat om transitie naar duurzame energie, 

ontwikkelingen in de agri-food sector, hoe Flevoland de komst 

van Luchthaven Lelystad weet te vertalen in economisch profijt 

en heel hard werkt aan een goede aansluiting tussen onderwijs 

en arbeidsmarkt. Allemaal voorbeelden die ertoe doen in 

Nederland!” 

 

 

Bekijk hier het interview met Chris in de uitzending van ‘Over Flevoland gesproken!’ 

Klik hier om het interview te bekijken. 

 

 

mailto:m.luyer@flevoland.nl
http://www.omroepflevoland.nl/kijken/over-flevoland-gesproken/06-11-2016/09-20
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4. Verkiezingsprogramma CDA: keuzes voor een beter Nederland 
 

Veel discussie is er in Flevoland over de (geringe) aandacht die het CDA heeft voor de 

ontwikkeling van duurzame energie. CDA Flevoland heeft in april 2015 een resolutie 

ingediend over duurzame energie, die door het congres is aangenomen.  

De resolutie roept op meer belang te hechten aan deze ontwikkeling die immers aansluit bij 

ons begrip rentmeesterschap. In dit verkiezingsprogramma worden wel erg weinig woorden 

besteed aan duurzame energietransitie. Vandaar dat CDA Flevoland (bestuur, waterschap en 

Statenfractie) een amendement heeft voorbereid dat recht doet aan het belang van het 

zichtbaar zijn in dit nationale debat.  

 

 

 

Klik hier om de tekst van het amendement te lezen. 

 

 

 

De relatie tussen het verkiezingsprogramma CDA Tweede Kamer en Flevoland 

Tijdens de ALV van CDA Flevoland op 15 november a.s. wordt de relatie tussen de 

thema’s in het verkiezingsprogramma, de uitwerking en de betekenis daarvan voor de 

burgers in Flevoland, besproken. Onder leiding van Pieter Heerma (Tweede Kamer) en Chris 

Schotman wordt de discussie gevoerd over een drietal thema’s: zorg & arbeid, regionale 

economie, duurzame energie.  

 

We komen bijeen in de mooie locatie Shortgolf in Swifterbant.  

Van harte uitgenodigd om hierover met ons in gesprek te gaan! 

 

 

 

5. Omgevingsvisie - stand van zaken 
 

De Staten hebben voor de zomer met elkaar gedebatteerd over de Flevoperspectieven: wat 

zijn de speerpunten voor Flevoland de komende jaren. Dit vormt de basis voor de 

Omgevingsvisie Flevoland. Als voorbereiding op dit belangrijke debat heeft het CDA Flevoland 

gesprekken gevoerd met de achterban. We hebben betrokkenen en deskundigen gevraagd 

met ons mee te denken. 

 

De hoofdlijnen die wij op basis van onze brainstormsessies met onze achterban hebben 

vastgesteld, hebben we aangeboden aan Provinciale Staten bij monde van de Commissaris 

van de Koning.  

 

We kijken positief terug op het debat. Onze 

CDA-punten zijn goed terug te vinden in de 

thema’s:  

 Verhaal van Flevoland 

 Duurzame energie 

 Krachtige samenleving 

 Ruimte voor initiatief 

 Regionale kracht 

 Circulaire economie 

 Landbouw meerdere smaken  

 

Daarom nogmaals veel dank aan allen die met ons hebben meegedacht! 

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Flevoland/Fractiebulletin/amendement%20TK%202017%20%2030%20oktober%202016.pdf
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Het college van Gedeputeerde Staten gaat nu aan de slag met het daadwerkelijk opstellen 

van een Omgevingsvisie, aan de hand van de vastgestelde thema’s. Ook voor deze fase geldt 

wat ons betreft dat inwoners en organisaties goed worden betrokken. Ook als Staten willen 

we nauw betrokken worden bij de keuzes en dilemma’s die zich ongetwijfeld zullen voordoen.   

 

Als CDA-fractie zitten we zeker niet stil. Als vervolg op de eerder 

gehouden brainstormsessies gaan we begin 2017 een bijeenkomst 

organiseren met betrokkenen en belangstellenden om keuzes en 

dilemma’s in de Omgevingsvisie te bespreken. Dit doen we voordat de 

Omgevingsvisie in het voorjaar 2017 de formele inspraakfase 

doorloopt. Uiteraard ontvangt u te zijner tijd van ons nadere informatie 

over deze CDA-bijeenkomst over de Omgevingsvisie. 
 

 

Wobbe Bouma 

Statenlid 

w.bouma@flevoland.nl  

 

 

 

6. Aanlegverbod ‘bootjes’ Noordoostpolder 
 

Begin dit jaar werden de inwoners 

in de Noordoostpolder verrast 

door de handhaving van het 

aanlegverbod aan een aantal 

vaarten in de NOP. Waar het de 

bewoners tientallen jaren was 

toegestaan de bootjes aan te 

leggen aan hun perceel, werd dit 

nu verboden. Het CDA had 

vraagtekens bij deze maatregel 

en heeft vragen gesteld aan het 

college van Gedeputeerde Staten 

over de drie argumenten die werden gebruikt voor de handhaving: 1. Het zou de 

veiligheid (van binnenschippers) aantasten 2. Het zou concurrentievervalsing betekenen 

voor de jachthavens 3. Het zou belemmerend werken bij het onderhoud. 

 

Het college antwoordde in september. De antwoorden waren voor het CDA niet 

overtuigend. Er bleek nauwelijks sprake van overlast, waardoor de maatregelen wel erg 

overdreven leken. Bovendien leek het erop dat er afspraken gemaakt konden worden 

tussen lokale overheid en de eigenaren. Deze eigenaren waren inmiddels ook behoorlijk 

in verweer gekomen. In de commissie Economie hebben de insprekers vanuit de NOP een 

positief geluid laten horen. Zij waren bereid om mee te denken over oplossingen. De 

verantwoordelijk gedeputeerde bleef echter vasthouden aan het beleid dat in 2012 was 

geaccordeerd door Provinciale Staten. Gevreesd werd voor precedentwerking in andere 

delen van Flevoland.  

 

Na gesprekken in het coalitieoverleg, waarin het CDA een belangrijke  

rol speelde, bleek in de Statenvergadering van eind oktober dat de  

Gedeputeerde bereid is te kijken naar andere oplossingen. In de  

periode tot juni 2017 gaat de provincie in gesprek met de  

belanghebbenden en komt met (mogelijke) alternatieven. 

 

Koos Hopster 

Statenlid 

j.hopster@flevoland.nl  

mailto:w.bouma@flevoland.nl
mailto:j.hopster@flevoland.nl
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7. Nationaal Park 
 

Het had zo mooi kunnen zijn…  

met dat gevoel hebben we de uitslag 

gehoord van de verkiezing van het 

“Nationaal Park met Wereldklasse”, waarbij 

ongeveer tien Nederlandse natuurgebieden 

waren genomineerd. Het nog te vormen 

Nationaal Park Nieuwland in Flevoland was 

een van de kandidaten. ‘We’ moesten het 

afleggen tegen lang gevestigde namen als 

de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.  

 

In het coalitieprogramma uit 2015 wordt nog gesproken over Nationaal Park 

Oostvaardersplassen. Een ambitie van deze coalitie om de status van dat unieke 

natuurgebied naar een hoger plan te tillen. Maar soms word je door de actualiteit 

ingehaald. Begin dit jaar werd duidelijk dat er kans was om mee te doen aan 

bovengenoemde verkiezing, maar al snel werd duidelijk dat daarvoor méér nodig was 

dan “slechts” de Oostvaardersplassen. 

 

Het college heeft toen, in samenwerking met onder meer Staatsbosbeheer en de 

gemeenten Lelystad en Almere, besloten om het gebied voor dit park flink uit te breiden. 

De Lepelaarsplassen, de Oostvaardersplassen, het Markermeer en de Markerwadden 

gingen samen verder als Nationaal Park Nieuwland. Een terechte naam voor een 

prachtig, afwisselend gebied. 

 

Maar ja, géén “Wereldklasse” dus. Nou ja, nóg niet. Want die status komt er vást nog 

wel. Maar dat ‘ie er nog niet is, is eigenlijk niet zo belangrijk – samen blijven we werken 

aan een prachtig natuurgebied dat toegankelijk is voor iedereen, waar volop ruimte is 

voor mens, dier, plant en water. 

 

 

Meer informatie? Kijk op www.npnieuwland.nl 

 

 

 

 

8. CDA bezorgd over ‘kaalslag’ Omroep Flevoland 
 

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de 

bezuinigingen en reorganisatie bij 

Omroep Flevoland. De regionale omroep 

wordt met ongeveer een miljoen euro 

gekort, waardoor een aantal werknemers 

moet worden ontslagen. "Opnieuw een 

kaalslag in het toch al zo karige 

Flevolandse medialandschap," aldus 

Statenlid Johan van Slooten. Het CDA 

pleit voor steun aan de regiozender. 

 

Tijdens de Statenvergadering van 26 oktober jl. kwamen de bezuinigingen van Omroep 

Flevoland aan de orde. Hoewel de kortingen het gevolg zijn van landelijk beleid (de 

nieuwe Mediawet van het kabinet) en de provincie er formeel gezien geen zeggenschap 

over heeft, maken we ons toch zorgen. Zorgen die gedeeld werden door verantwoordelijk 

gedeputeerde Michiel Rijsberman (D66). Maar wat kunnen we eraan doen? 

http://www.npnieuwland.nl/
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Zak geld? 

"Zomaar" een zak geld als extra subsidie aan Omroep Flevoland toekennen is geen optie, 

vinden we. Wat wél kan is kijken of er mogelijkheden zijn voor het steunen van 

programma's die iets bijdragen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur, natuur, economie 

of de Flevolandse identiteit. Begrippen die door creatieve programmamakers omgezet 

kunnen worden in aantrekkelijke programma's voor alle Flevolanders. 

 

Dat gebeurt nu al voor een deel en samen met de gedeputeerde 

willen het CDA en hopelijk veel andere Statenfracties nadenken over 

de mogelijkheden die er zijn. Zodat er uit die kaalslag misschien 

weer iets moois kan groeien. 

 

 

 

Johan van Slooten 

Statenlid 

J.vanSlooten@flevoland.nl  

 

mailto:J.vanSlooten@flevoland.nl

