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1. Aftellen naar de grote dag! 
 

Zo langzamerhand begint het aftellen naar de grote dag: woensdag 15 maart 2017. Dan 

mogen we naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het moment waarop de 

democratie aan zet is: het volk regeert. 

 

Met diverse peilingen proberen we alvast een beetje zicht te krijgen op de mogelijke 

verkiezingsuitslag. Welke partij klimt, daalt of blijft gelijk in zetelaantallen? Wie gaat of wil 

met wie regeren? Ervaring uit het recente peilingverleden leert ons dat we ook voorzichtig 

moeten zijn, als we kijken naar de Brexit en de presidentsverkiezing in de Verenigde Staten. 

Daar pakte de uiteindelijke uitslag anders uit dan tot dan toe was voorspeld. Hoe dan ook het 

volk beslist uiteindelijk met het rode potlood.... 

 

Het CDA realiseert zich terdege dat "het volk" in heel Nederland woont. Er is bij de 

samenstelling van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen daarom bewust 

gekozen voor een goede vertegenwoordiging vanuit alle landsdelen. Op deze manier zijn 

overal "oren en ogen" te vinden. Het aanpakken van de Openbaar Vervoerproblematiek is in 

de Randstad een totaal andere dan op het platteland. Langer zelfstandig thuis wonen, het 

openhouden van de basisschool in kleine kernen, het vraagt om een andere benadering dan 

in steden. Dat heeft alles te maken met leefbaarheid en hoe we drie generaties bij elkaar 

kunnen houden. Het CDA wil daarop inzetten door bijvoorbeeld het versterken van regionale 

economie en sociale leefbaarheid. Voorwaarde is goede bereikbaarheid via weg, water, rails 

en.... internet! 

 

In Flevoland is het campagneteam in volle gang voor een zo hoog mogelijke uitslag voor het 

CDA. In deze Fractieflits valt al hierover al het een en ander te lezen. We hebben Jaco Geurts 

en Hanke Bruins Slot mogen ontvangen. En er staat nog een aantal bijeenkomsten op stapel 
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zoals met Madeleine van Toorenburg op 2 maart a.s. Buiten dat staan overal de lokale 

campagneteams klaar om in eigen dorp en stad de groene golf te 

veroorzaken. 

 

Veel succes! 

 

 

 
Chris Schotman 
Fractievoorzitter 
c.schotman@flevoland.nl 

 

 

 

 

 

2. Tussenstand omgevingsvisie  
 

Als alles volgens planning verloopt, wordt het ontwerp van de nieuwe omgevingsvisie in juni 

2017 ter vaststelling voorgelegd aan Provinciale Staten. Daarna zal de visie het 

inspraaktraject ingaan. Onderdelen van de Omgevingsvisie zijn de strategische hoofdopgaven 

voor de lange termijn. Deze worden op dit moment samen met (gemeentelijke) partners 

verkend en verder uitgewerkt in zeven afzonderlijke perspectieven. Voor deze verdere 

uitwerking zijn de perspectieven verdeeld over de verschillende Statencommissies.  

 

Het gaat om de volgende zeven perspectieven: 

o Het verhaal van Flevoland 

o Regionale krachten 

o Krachtige samenleving 

o Landbouw: meerdere smaken 

o Circulaire economie 

o Duurzame energie 

o Ruimte voor initiatief 

 

De nieuwe omgevingsvisie heeft een grote impact op hoe we als provincie de komende jaren 

gaan acteren richting onze gemeenten en onze burgers. Ook de juridische impact is groot. 

Naast de keuzes die we maken in de omgevingsvisie, oriënteren we ons als Provinciale Staten 

ook op de juridische aspecten en een nieuwe sturingsfilosofie.  

 

Binnenkort organiseren we als CDA-fractie een bijeenkomst met alle 

betrokkenen om de concepttekst van de omgevingsvisie te bespreken, 

voordat vaststelling hiervan in Provinciale Staten plaatsvindt.  

 

 

 

 

 
Wobbe Bouma 

Statenlid 
w.bouma@flevoland.nl  
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3. CDA vierkant achter servicehaven Noordelijk-Flevoland 
 

De nieuwe maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) moét er komen. Dat hebben 

verschillende afdelingen van het CDA zaterdag 11 februari jl. nog eens benadrukt in een 

gezamenlijke bijeenkomst op Urk. Daar werden ze bijgepraat over de laatste stand van 

zaken. 

 

De bijeenkomst was een initiatief van de Statenfractie om voor ons allemaal nog eens te 

benadrukken hoe belangrijk de haven is voor Urk en Noordoostpolder. We zijn er als 

afzonderlijke afdelingen al wel van overtuigd, maar een gezamenlijke uitspraak hierover 

maakt ons standpunt alleen nog maar krachtiger, was onze overtuiging. 

 

Het initiatief voor de nieuwe haven was genomen door een groep Urker ondernemers die 

groot belang hebben bij een uitbreiding van de havencapaciteit in Noordelijk-Flevoland. Een 

van die ondernemers is Balk Shipyard, een grote werf die nu nog bij de dorpsingang in een te 

krap jasje zit. Vertegenwoordigers van CDA Urk, NOP, Dronten en Flevoland en van de 

initiatiefnemers waren te gast bij Balk om van verschillende kanten te horen hoe groot het 

belang is van de haven. 

 

Een belang dat volledig door de CDA’ers werd onderschreven. Gedeputeerde Jan-Nico 

Appelman maakte heel duidelijk dat de onderhandelingen met de gemeenten Urk en NOP in 

een cruciale fase zitten. Er is echter nog het een en ander nodig van de verschillende partijen 

voordat het sein op groen kan gaan. Het CDA hoopt in elk geval dat deze onderhandelingen 

positief worden afgerond en dat die servicehaven (“een garage langs de belangrijkste 

scheepvaartroute van Nederland”) zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. 
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4. “Nederland moet hard op de deuren in Londen gaan bonzen” 
 

"Nederland moet keihard op de deuren gaan bonzen in Londen, anders worden we links en 

rechts ingehaald door andere EU-landen die op zoek zijn naar goede deals met de Britten." 

Dat zei CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts tijdens zijn bezoek aan Swifterbant en Urk. 

Volgens de woordvoerder land- en tuinbouw en visserij zijn het juist die sectoren die een 

groot belang hebben bij een goede positie na de Brexit.  

 

"Ons kabinet wil juist afwachten tot de Brexit-onderhandelingen starten, maar dan is het te 

laat," vreest Geurts.  

 

Ook voor de visserij is alertheid erg belangrijk, zegt het Kamerlid. Tijdens zijn bezoek aan 

Urk werd zijn zorg gedeeld door vertegenwoordigers uit de visserij en de visindustrie. 

 

Agrofood Agenda 

Het werkbezoek aan 

Flevoland was voor de CDA’er 

de kans om met verschillende 

mensen en organisaties in 

gesprek te komen. In 

Swifterbant kreeg Geurts uit 

handen van wethouder Dirk 

Minne Vis de Agrofood 

Agenda Dronten overhandigd, 

terwijl het Kamerlid op Urk in 

gesprek ging met 

ondernemers, vissers en 

vissersvrouwen. 

 

Discardsban 

De vissers hadden weinig 

goede woorden over voor de 

discardsban, en daarin 

vonden ze een medestander 

in Geurts. “We zijn 

doorgeschoten en dan druk ik me voorzichtig uit.”, zei hij. “De uitvoering van deze maatregel 

is simpelweg onmogelijk.“ 

 

Wat de komende verkiezingen betreft, liet Geurts nog waarschuwende geluiden horen. “We 

hebben nu een ‘visserijcoalitie’ in de Kamer van partijen die opkomen voor de vissers. Die 

coalitie heeft een meerderheid van precies één zetel. Ik ben er echter niet gerust op dat na 

15 maart de PVV nog bij die coalitie wil horen. Hun steun is flinterdun en 

je weet niet wat er gebeurt als zij de grootste partij worden. Daar moet 

de visserijsector zich goed bewust van zijn.” 

 

 

 

 

 
Johan van Slooten 

Statenlid 
J.vanSlooten@flevoland.nl  
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5. Snelle internetverbindingen 

 

Het CDA heeft, in het programma voor de verkiezingen van Provinciale Staten in 2015 grote 

waarde gehecht aan verbinding(en). Daartoe behoort ook zeker de beschikbaarheid van snel 

internet voor het buitengebied. Op dit moment kan 90% van de inwoners van het 

buitengebied gebruikmaken van snel internet. Maar vooral in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland 

ontbreekt het bij 900 adressen nog aan een goede voorziening. Vooral recreatiehuizen en 

agrarische bedrijven hebben hier last van. Anno 2017 is het slecht te verdedigen, dat 

bedrijven niet snel kunnen communiceren, GPS-toepassingen niet kunnen worden gebruikt en 

er geen films kunnen worden gedownload. 

 

In het collegeprogramma zijn er dan ook afspraken gemaakt over realisatie. Deze maand 

gaat Provinciale Staten zo'n € 100.000 reserveren voor twee doelstellingen: Hoe gaan we 

snel doorpakken bij de aanleg? En zijn we dan ook klaar voor de 

toekomst? 

 

Het kan het CDA niet snel genoeg gaan, we zijn inmiddels al weer zo’n 

twee jaar na de verkiezingen van 2015.  

 

 

 
Koos Hopster 
Statenlid 
j.hopster@flevoland.nl  
 

 

 

 

 

 

6. Oostvaardersplassen: over de kunst van de democratie 
 

Tijdens de Statenvergadering van 8 februari jl. werd gedebatteerd over het initiatiefvoorstel 

voor de Oostvaardersplassen. Het debat over Oostvaardersplassen roept felle reacties op. 

Logisch, het gaat om leven en dood, de natuur, leven en leed van dieren. Het gaat ook om de 

relatie tussen mens en dier en over de interpretatie van de zorgplicht zoals verwoord in 

artikel 2 van de Flora en Faunawet.  

 

Waar gaat het precies om? 

Feitelijk is het beheer over de natuur in Flevoland en de zorg voor de grote grazers 

overgedragen aan de Provincie. De provincie is voortaan toezichthouder en Staatsbosbeheer 

blijft de uitvoerder. De provincie heeft de opgave om beleidskader te formuleren voor de 

Oostvaardersplassen. Middels regelmatige reviews zal het beheer gemonitord en eventueel 

bijgestuurd worden. Een Maatschappelijke Advies Commissie wordt ingesteld om vorm te 

geven aan de verbinding met de maatschappij. Dat spreekt ons als CDA aan. We zijn 

nieuwsgierig naar de ideeën van GS over hoe zij het proces wil organiseren om te komen tot 

het formuleren van de nieuwe beleidskaders voor Oostvaardersplassen, en ook of er een 

beeld is van samenstelling en wijze van functioneren van Maatschappelijke Advies 

Commissie. 

 

Het CDA is zeer content met de decentralisatie van het natuurbeleid en -beheer naar de 

provincie. Verantwoordelijkheid voor de samenleving, de wereld om ons heen, zo dicht 

mogelijk bij burgers beleggen, is een van onze uitgangspunten. Hierdoor wordt de 

betrokkenheid vergroot en dat is de basis van onze democratie. En de democratie, het 

vermogen om met elkaar belangen af te weten en te komen tot overeenstemming, tot een 

compromis, is de basis van onze welvaartstaat en ons welzijn en veiligheid.  
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Kortom: decentralisatie draagt bij aan het vergroten van de betrokkenheid en daarmee de 

democratie. Niet eenvoudig, wel onze taak en verantwoordelijkheid. 

 

Het gaat om de democratie 

Het gaat niet meer om de Oostvaardersplassen, het gaat inmiddels om de democratie. 

Niet eenvoudig betekent: kunnen we afstand nemen van onze eigen primaire emoties en 

vooroordelen? Zijn we in staat om het debat te voeren op basis van inhoud, kennis en 

beweegredenen? Kunnen we en willen we de ander begrijpen en een handreiking doen? 

Respecteren we dat een ander een andere visie heeft en hoe gaan we om met de opvattingen 

van allerlei maatschappelijke organisaties en omwonenden? Hebben die ook recht op een 

inbreng in het debat? 

 

De oplossing: democratisch samenwerken! 

Niemand ons kan ontslaan van de verantwoordelijkheid om te komen tot een goede 

samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, overheden, particulieren, de provincie 

en Staatsbosbeheer. Om rust te creëren op dit dossier en te zorgen dat Oostvaardersplassen 

voor een ieder van ons bijdraagt aan een positieve beleving van natuur. Om dat proces in 

goede banen te leiden heeft het CDA een motie ingediend om een begeleidingscommissie in 

te stellen om bij te dragen aan een zorgvuldige besluitvorming.  

Deze motie (mede ingediend door VVD, SP, 50plus, SeniorenFlevoland, SGP en CU, en 

gesteund door D66 en de PVV) werd aangenomen en inmiddels is de begeleidingscommissie 

samengesteld. Marianne Luyer is initiatiefnemer en daarmee speelt het CDA in dit dossier een 

cruciale rol.  

 

 

 

Lees hier de volledige bijdrage van het CDA aan 

het debat in de Statenvergadering van 8 februari jl. 

 

 
 

 

 
Marianne Luyer 
Statenlid 
m.luyer@flevoland.nl  

https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Flevoland/Bijdrage%20CDA%20debat%20Oostvaardersplassen%208%20februari%202017.pdf
https://d2vry01uvf8h31.cloudfront.net/Afdelingen/Flevoland/Bijdrage%20CDA%20debat%20Oostvaardersplassen%208%20februari%202017.pdf
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7. Werkbezoek Hanke Bruins Slot ‘Zorg dichtbij huis’ 
 

“Minder bureaucratie, meer vertrouwen in zorgverlener”.  

Om ook in de toekomst kwalitatief goede ouderenzorg te kunnen leveren, moeten het beroep 

èn de opleiding aantrekkelijker worden. Het lesaanbod op scholen moet nog beter aansluiten 

bij de ontwikkelingen in de praktijk. 

 

Dat zeiden Frank Kodden, bestuurder 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) 

en CDA-Tweede Kamerlid Hanke Bruins 

Slot tijdens een themabijeenkomst ‘Zorg 

dichtbij huis’ in Emmeloord, 

georganiseerd door de afdeling 

Noordoostpolder van het CDA. 

 

ZONL wil dat het werken in de 

ouderenzorg aantrekkelijker wordt. 

Kodden ziet veel pas gediplomeerden 

kiezen voor een baan in het ziekenhuis 

en niet voor de ouderenzorg. Volgens 

hem begint dat al in de opleiding tot 

verzorgende. 

 

Afhaken 

“In het eerste jaar ligt veel nadruk op de 

basis: het wassen en aankleden. De uitdagende verpleegtechnische handelingen komen pas 

na het derde jaar. Dan is al een groep afgehaakt, terwijl er in de ouderenzorg genoeg 

vakinhoudelijke uitdaging ligt.” 

 

Hij schetst nog een tweede knelpunt. “Je merkt ook dat er te weinig stageplekken zijn, omdat 

ervaren zorgverleners vaak simpelweg te weinig tijd hebben om stagiaires intensief te 

begeleiden. Hierdoor kunnen studenten lastiger hun diploma halen." 

 

"Hierover ga ik graag in gesprek met onderwijs en politiek. Gemotiveerde stagiaires hebben 

een grotere slagingskans. Zo zijn ze niet alleen waardevol voor zorgorganisaties tijdens hun 

stage, maar ook daarna kunnen ze gemakkelijker intern een baan vinden.” 

 

'Meer vertrouwen' 

Hanke Bruins Slot, Tweede-Kamerlid namens het CDA, zegt dat de politiek een rol heeft in 

het aantrekkelijk maken van beroep en opleiding. “Wij moeten meer vertrouwen hebben in 

de zorgverlener. Waarom moeten we alles vastleggen in regels en bijhorende bureaucratie? 

Dat levert te hoge werkdruk op voor de zorgverlener, waardoor die te weinig tijd heeft voor 

de cliënten.” 

 

Thuis wonen 

Ook ouderen die langer thuis blijven wonen, hebben te maken met de nodige problemen. Zo 

wordt de zorg steeds complexer. Dat ervaart ook huisarts Jan van Faassen. Hij schetste een 

van zijn werkdagen. Hij ziet 35 tot 40 patiënten per dag. Een van zijn consults was een 

gesprek met twee volwassen kinderen over de laatste levensfase van een van hun ouders. 

Daar had de huisarts een dubbelconsult voor geboekt. Bruins Slot: “Zo’n soort gesprek kun je 

niet met een dubbelconsult afdoen. Tweemaal tien minuten; het is toch te gek dat een 

huisarts er zo zakelijk mee om moet gaan? Zorg gaat om mensen en niet om geld.” 
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8. Overzicht campagneactiviteiten  
 

 

 

Donderdag 2 maart 

Werkbezoek Madeleine van Toorenburg en Chris Schotman aan de  

Justitiële Jeugdinrichting in Lelystad 

 

Rondleiding/werkbezoek met 15 CDA-leden in de Lelystadse  

Jeugdgevangenis. Bij Omroep Flevoland legt Madeleine van Toorenburg  

uit waarom het CDA wil dat deze gevangenis openblijft. 

 

Bekijk hier het nieuwsitem van Omroep Flevoland. 

 

 

 

 

Woensdag 8 maart 

FNV-debat ‘Echte banen’ met Chris Schotman 

 

Start van de bijeenkomst: 19.30 uur 

Locatie: Open Hof - Dronten 

 

 

 

 

 

Donderdag 9 maart 

Open Coffee voor ondernemers en leer-/werkbedrijven  

met gedeputeerde Jan Nico Appelman 

 

Start van de bijeenkomst: 10.00 uur 

Locatie: Lelystad 

 

 

 

 

 

 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/144736/lelystad-cda-tegen-sluiting-jeugdgevangenis

