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CDA wil blijvende inspanning voor uitbreiding voorzieningen in
onderwijs, welzijn, cultuur, recreatie en sport in Flevoland!

Uit een periodiek monitoringsonderzoek naar de stand van het voorzieningsniveau dat de
provincie laat uitvoeren, blijkt dat Flevoland nog altijd een forse achterstand heeft in
vergelijking met andere provincies.
Bij voorzieningenniveau moet u denken aan: onderwijs, medische zorg, welzijnszorg,
cultuur, recreatie en sport, horeca en detailhandel. Weliswaar is het verschil in
voorzieningen kleiner geworden, van ca. 30% in 2004 naar ca. 23% in 2008 en ca. 19%
in 2009, maar dat is nog altijd veel te veel!
Een belangrijke ‘spin-off’ van de aanwezigheid van voorzieningen, is het creëren van
werkgelegenheid! Een niet onbelangrijke doelstelling i.v.m. de ontwikkeling van onze
provincie en het tegengaan van de dagelijkse files.
Onderwijs
Grote inspanningen, van o.a. onze CDA-gedeputeerde en
wethouders, zijn geleverd op het gebied van onderwijs met
de realisatie van de Hogeschool Windesheim en de Roy
Heiner Academie. Ook in het speciaal onderwijs is
geïnvesteerd door de provincie, vooral m.b.t. het dagelijkse leerlingenvervoer. Deze
inspanning heeft ertoe geleid dat de dagelijkse woon-school-afstand voor deze leerlingen
is teruggebracht van 39 km. in 2008 naar 33 km. in 2010. Dit resultaat is bereikt omdat
er o.a. nieuwe voorzieningen zijn gerealiseerd: in Almere 2 nieuwe voorzieningen voor
cluster 3 (Mozarthof en de Trappenberg), 3 nieuwe cluster 4 voorzieningen in Lelystad
(Asterisk, Aurum College, Herman Bekkiusschool Karveel, voorheen de Deining), en in
Lelystad en Dronten is een cluster 4 klas binnen speciaal basis onderwijs opgezet (De
Vogeltuin in Lelystad en De Catamaran in Dronten).
En er zijn nog heel veel nieuwe ontwikkelingen gaande!
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Zorg
Op het gebied van de medische zorg is ook van alles gaande. De ziekenhuiszorg in
Lelystad en de NOP is gebleven (weliswaar in een hele andere besturingsstructuur).
Almere Health City is een prachtig samenwerkingsverband waarbij zorg, onderwijs en
economie steeds intensiever samenwerken (project in het kader van de
IFA/Investeringsimpuls Flevoland-Almere). Schokkerbrink: een specialistische
intramurale zorg op landelijk niveau voor een beperkte doelgroep in de NOP).
Investeringstafel Almere Health Wellness and Life Sciences, enzovoort.
Cultuur
Op het gebied van landschapskunst onderscheiden we ons van andere provincies; we
hebben prachtige kunst! Onlangs is een prachtig beeld van Antony Gormley geplaatst aan
de kust van Lelystad en op dit moment wordt overleg gevoerd over het 7e
landschapskunstwerk dat geplaatst zal worden in de NOP. Het beeld ‘De Tong van Lucifer’
wordt weer teruggeplaatst op de Knardijk tussen Almere en Lelystad op 1 oktober a.s. De
bibliotheken zijn vernieuwd, ik hoop dat u inmiddels een bezoek aan de bibliotheek in
Almere heeft gebracht, dat is echt een beleving!
Alhoewel de provincie diverse projecten van regionale podiumkunst stimuleert, en
subsidie uit het landelijk fonds podiumkunsten plus is ontvangen, blijft de ontwikkeling
op dit terrein nog wel achter. We moeten de komende tijd fors investeren in het op de
agenda zetten van cultuur in onze provincie!
Sport
De sport is in goede handen in onze provincie. Wie kent het schaatscentrum FlevOnice
inmiddels niet? De handbalacademie, de zeilsport als kernsport, herstart c.a. lancering
Leisure World etc. Met NOC/NSF wordt gewerkt aan het opzetten van een
sportinfrastructuur om het geheel aan sportvoorzieningen (breedte- en topsport) een
impuls te geven. Ten slotte doen we mee aan de lobby voor het Olympisch Plan. Sport
zien we ook in relatie tot gezondheid en zorg: sport is goed voor de mens, zowel mentaal
als fysiek!
Kortom: we (gemeente, provincies, burgers, professionals, ondernemers, etc) werken
met elkaar hard aan het creëren van nieuwe voorzieningen in Flevoland. De achterstand
wordt minder. Dat moeten we koesteren en voortzetten. Daarom mogen de
bezuinigingen bij de provincies niet de voorzieningen treffen in de provincie Flevoland.
Waar andere provincies moeten bezuinigingen op projecten in het kader van het sociale
domein, hebben wij nog een uitdaging te gaan! Deze boodschap draagt de CDA-fractie
dan ook permanent uit naar het rijk, de Eerste en de Tweede Kamerleden, en – met het
oog op de verkiezingen in maart 2011 – zal dit een van onze belangrijkste speerpunten
zijn!

Marianne Luyer
e-mail: m.luyer@flevoland.nl
commissie Samenleving
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Onze toekomst ligt in Europa

In dit bulletin is geregeld aandacht gevraagd voor onze Europese programma’s. Met recht
mogen we trots zijn op de resultaten die ondernemers en instellingen met vaak
verrassende en innovatieve ideeën boeken en daarbij vaak een belangrijke steun in de
rug vanuit de Europese Structuurfondsen krijgen.
De kracht van Flevoland is dat we inmiddels veel ervaring en expertise hebben
opgebouwd en met weinig bureaucratie ondernemers en initiatiefnemers snel kunnen
ondersteunen bij hun aanvraag. Flevoland heeft een Europese oriëntatie, en dat is goed.
De toekomst van onze welvaart en veiligheid is gebaat bij een stevige Europese
samenwerking zonder ons nationaal kader uit het oog te verliezen. Als provincie zijn we
ook lid van de Assembly of European Regions (www.AER.eu), een Europese
netwerkorganisatie die ongeveer 270 regio’s uit 33 Europese landen verenigt, dus ook
regio’s uit niet EU-lidstaten. Jaarlijks organiseert de AER een Summerschool in een van
de aangesloten regio’s, waar ambtenaren, politici en jongeren elkaar ontmoeten om een
week lang ‘best practices’ uit te wisselen rond een bepaald thema. Dit jaar was het
thema ‘mobiliteit’. Samen met o.a. Roelof Oost maakten wij deel uit van de Flevolandse
delegatie die onder andere een workshop heeft gegeven over de ‘New Town’ Almere en
de vervoers- en mobiliteitsplanning. Natuurlijk is een Summerschool voor de
organiserende regio, dit jaar Thurgau en St. Gallen in Zwitserland, een prachtige
gelegenheid om de eigen regio eens goed in de etalage te zetten. Het programma
voorzag dan ook in bezoekjes aan industriële en toeristische highlights
zoals de treinenfabrikant Stadler. Een van de leuke bijkomstigheden is
dat door de actieve opstelling van Flevoland de Summerschool 2011 in
Flevoland georganiseerd zal worden met als thema ‘Youth in a
changing society’, een prachtige gelegenheid om ook Flevoland eens
goed in de etalage te zetten bij een groot aantal politici en
beleidsmakers uit heel Europa.
Jan-Nico Appelman
Commissie Samenleving
e-mail: j.appelman@flevoland.nl
Jan-Nico Appelman gaf een presentatie tijdens de AER Summerschool 2011
(zie onderstaande foto)

Presentatie AER Summer school 2011
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Investeringsprogramma Flevoland Almere (IFA)

In het Omgevingsplan Flevoland is de ontwikkeling van Almere als een van de zeven
speerpunten benoemd. De provincie heeft besloten in een periode van circa 15 jaar 100
miljoen euro beschikbaar te stellen om krachtige impulsen te geven aan de ontwikkeling
van Almere, met of zonder de schaalsprong van Almere, met een uitstraling voor de rest
van de provincie. Niet alleen de provincie, maar ook andere partijen dienen daar een
bijdrage aan te leveren. Voor de eerste tranche (periode 2007 – 2010) zijn doelstellingen
voor vijf programmalijnen geformuleerd, namelijk:
1. Versterking economische structuur;
2. Kwaliteitsslag groenblauwe stad;
3. Versterking voorzieningenstructuur;
4. Versterking hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs;
5. Infrastructurele knelpunten.
Daarvoor is voor deze tranche een bedrag van 35 miljoen euro beschikbaar gesteld. De
gemeente Almere was grotendeels belast met de inhoudelijke beoordeling van de
projecten en de provincie meer de financier op afstand.
In de praktijk zijn de 1e en 4e programmalijn, economie en onderwijs, het meest
succesvol gebleken. Het grootste succes is geboekt in programmalijn 4 Versterking hoger
onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Hogeschool Windesheim start de Hogeschool
Flevoland. Hieraan dragen het rijk, de gemeente Almere, Hogeschool Windesheim en de
provincie Flevoland gezamenlijk ruim 70 miljoen euro bij. De Hogeschool Flevoland is een
krachtige impuls voor Almere, maar heeft een heel positief effect voor de rest van
Flevoland. Studenten kunnen in de eigen provincie hoger beroepsonderwijs volgen,
Almere wordt een aantrekkelijke studentenstad en de werkgelegenheid groeit. Bovendien
zullen meer studenten na hun opleiding werk zoeken in de provincie.
In de commissie Bestuur is de eerste tranche geëvalueerd. Daarbij is teruggekeken naar
de afgelopen periode, maar ook naar de gewijzigde omstandigheden. Het rijk heeft in
principe gekozen voor de schaalsprong van Almere. Daar zal de provincie Flevoland ook
een forse financiële bijdrage aan moeten leveren. Daarvoor zal de provincie meer geld
van het rijk moeten ontvangen. Richtinggevende uitspraken en afspraken staan in de
RAAM-brief van het rijk en het Integraal Afspraken Kader (IAK). De CDA-fractie is van
mening dat de provincie meer regie op het geheel moet houden, zodat de belangen van
heel Flevoland goed afgewogen worden. De uitvoering komt dan ook bij de provincie te
liggen. Het IFA zal aanvullend moeten zijn op het IAK. Daardoor zal het aantal
programmalijnen verminderen. Het is de bedoeling nog deze
statenperiode besluiten te nemen over hoe nu verder met de tweede
tranche van het IFA. Daarbij zullen we beoordelen en aangeven wat
onder het IAK en wat onder het IFA valt en hoeveel geld dan voor het
IFA beschikbaar gesteld moet worden.

Jan van Wieren
Fractievoorzitter CDA-statenfractie
e-mail: j.van.wieren@flevoland.nl
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Werkbezoek Zuid-Holland

Eenmaal per jaar gaan we als fractie, met partners, op bezoek bij een collega CDAstatenfractie. Dit jaar hebben we Zuid-Holland bezocht. Op 10 september gingen we ’s
ochtends vroeg van start in het provinciehuis, in de Weidezaal, met uitzicht op het
Malieveld.
We hebben uitgebreid met elkaar gesproken over zaken die de provinciegrenzen
overschrijden en uiteraard hebben we ook stil gestaan bij de actuele (landelijke) politiek.
Randstadsamenwerking, provinciale kerntaken, natuurontwikkeling, glastuinbouw,
waterschappen, zeevisserijbeleid, provinciale structuurvisie, regionale economie in relatie
tot grote steden, ervaringen Zuid-Holland met de werkgroep Europa en de
statenverkiezingen 2011 stonden op de agenda.
Bij zo’n werkbezoek realiseer je je eens te
meer dat Flevoland jong, overzichtelijk en
volop in ontwikkeling is. Bij ons spelen andere
problemen (zie o.a. het artikel van Marianne
Luyer over achterstand voorzieningenniveau),
dan in Zuid-Holland. Deze provincie kent een
lange en rijke historie, heeft grote steden die
een rechtstreekse lijn met het rijk
onderhouden en regio’s met vergaande
bevoegdheden. En niet te vergeten ZuidHolland heeft de grootste haven van Europa:
Rotterdam. Een bezoek aan het Havenbedrijf
Rotterdam mocht dan ook niet ontbreken.
Een indrukwekkende ervaring.
Al met al kijken we terug op een informatief
en zeer geslaagd werkbezoek, met dank aan
de gastvrije ontvangst door onze collega’s in
Zuid-Holland!

Ben van het Erve en Jan en Piety van Wieren
genieten van het fraaie uitzicht op de
Erasmusbrug in Rotterdam
Foto: Roelof Oost

Tina Meeuwes-de Boer
fractiemedewerker
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