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In de fractie staan we met enige regelmaat stil bij de dingen die om ons heen gebeuren. De
wereld is momenteel bijna dagelijks aan merkbare veranderingen onderhevig. Oorlog, geweld
en mensen van huis en haard verdreven. We maken een zorgelijke tijd door en willen niets
liever dan dat rust en vrede zo snel mogelijk terugkeren in de getroffen gebieden. Ook de
aanslagen in onder andere Parijs, Ankara en Brussel raken iedereen diep met reacties van de
grootst mogelijke afschuw. We beseffen ons dat veiligheid niet een vanzelfsprekendheid is,
waar dan ook ter wereld. Het is van belang en nodig dat we ons daar altijd van bewust zijn:
veiligheid creëren en bieden.
We zijn ruim een jaar onderweg na de Provinciale Statenverkiezingen. We kijken met grote
tevredenheid daarop terug. In het coalitieakkoord zijn veel onderwerpen terug te vinden die
voortkomen uit ons eigen CDA verkiezingsprogramma. Inmiddels wordt veel inzet gepleegd
om ze te realiseren. Het werken in een nieuwe coalitiesamenstelling begint ook positief
zichtbaar te worden. De samenwerking gaat goed en er is veel energie om Flevoland weer
een stap vooruit te helpen. Er staan de komende periode veel punten op de agenda waarover
we in de Staten graag het debat willen voeren, denk aan: windenergie, nieuwe natuur,
Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland, regionale economie, onderwijs & arbeidsmarkt,
en de mobiliteitsvisie. Over een aantal onderwerpen is in dit Fractiebulletin al een en ander te
lezen. De andere zullen volgen in de volgende edities. Wij wensen u veel leesplezier!
CDA Fractie Flevoland:
Marianne Luyer
Johan van Slooten
René Claessens
Chris Schotman
Koos Hopster
Wobbe Bouma
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1. Flevoperspectieven
Flevoland blijft volop in ontwikkeling.
Het gebied biedt – ook in de toekomst - volop kansen voor groei, met ruimte voor
wonen, werken, natuur, energie en recreatie. Om die groei in goede banen te leiden,
stelt de provincie eind 2016 een nieuwe Omgevingsvisie vast. Daarin staat wat we met
z’n allen willen met dit gebied. Waar liggen de groeikansen, waar krijgt natuur prioriteit,
waar gaan we in de toekomst wonen, welke kansen zijn er voor het platteland.
Om tot die Omgevingsvisie te komen, heeft de provincie Flevoland het Atelier Flevoperspectieven geopend. Een plek waar gepraat wordt over de toekomst van Flevoland.

Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht op: www.visieopflevoland.nl.
Het atelier Flevoperspectiefen is ook te volgen op Facebook en via Twitter.

De fractie van het CDA Flevoland wil in aanvulling hierop het gesprek aangaan over onze
toekomst. Dit gebeurt in een korte serie brainstormsessies over thema's die voor het
CDA van vitaal belang zijn als het gaat om de toekomst van Flevoland. Sessies over
leefbaarheid & samenleving, duurzaamheid (energie en voedselvoorziening),
regionale economie en water & natuur. Brainstormsessies zonder strak omlijnde
agenda's, maar voor een open gesprek waar iedereen vanuit zijn/haar eigen achtergrond
input kan leveren.
Kernbegrippen daarbij zijn: duurzaamheid, innovatie, Flevolandse identiteit,
samenwerking, deregulering en de rol van de (betrouwbare) overheid hierin.
Uiteindelijk zullen de uitkomsten van deze sessies de basis vormen voor het standpunt
van de CDA-fractie in Provinciale Staten in de discussie rond de Flevoperspectieven en de
Omgevingsvisie.
Ook tijdens de Provinciale ALV van 14 juni a.s. willen we deze
thema’s graag met u bespreken. De uitkomsten worden
meegenomen in het debat over de Omgevingsvisie van Flevoland.
Deze thema's zullen we de komende jaren verder uitwerken en
regelmatig ons CDA geluid hierover laten horen.
Wobbe Bouma
Statenlid
w.bouma@flevoland.nl

2. Programma Nieuwe Natuur
Van initiatief naar realisatie
Het programma Nieuwe Natuur is aanbeland in de fase waarin de geselecteerde
initiatieven verder worden uitgewerkt. Per initiatief vraagt dit om een andere aanpak en
spelen er andere aspecten. Initiatiefnemers zijn intensief betrokken en zijn
verantwoordelijk voor de uitwerking. Dat is de kracht van het programma Nieuwe
Natuur.
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Dit betekent ook dat er insprekers zijn bij de commissie Duurzaamheid om voor- en
tegengeluiden te laten horen bij de uitwerking van diverse plannen. Als Statenleden
kregen we onlangs een mooi overzicht van de stand van zaken gepresenteerd.
Het realiseren van het programma Nieuwe Natuur brengt allerlei uitdagingen met zich
mee: aan- en verkoop van gronden (al dan niet via de provincie), bestemmingen die
door gemeenten moeten worden verleend, haalbare en realistische ondernemersplannen
en draagvlak bij de omwonenden. Hoe organiseer en waardeer je al deze uitdagingen?
Het organiseren met burgers, bedrijven en overheden betekent dat we zelf moeten
omgaan met deze dilemma’s. Dat is bij een beleid waarin de Rijksoverheid bepaalt welke
bestemming grond in Flevoland heeft, heel anders. De werkwijze van het programma
Nieuwe Natuur past heel goed bij het CDA: de samenleving is van en voor de burgers.
Communicatie
De afgelopen dagen hebben ons meerdere berichten bereikt over een aantal projecten.
Het zijn signalen uit de omgeving. Voor- en tegenstanders laten van zich horen via
brieven, mails en insprekers. Het gaan dan vooral om de projecten: Eemvallei, Natuur op
G38, Swifterpark, Geitenboerderij en Oostvaardersplassen. Binnenkort vindt een besloten
vergadering van de commissie plaats om met gedeputeerde Jan-Nico Appelman de
vragen die er zijn, door te spreken. Deze reacties mogen niet vertragend werken op het
programma. De indieners hebben belangen en moeten het vertrouwen hebben dat wat
provincie en haar bestuur toezegt, ook wordt nagekomen.
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Platform Nieuwe Natuur
Bij de start van het programma Nieuwe Natuur heeft het CDA een motie ingediend om
het college te vragen een dynamisch platform op te zetten voor Statenleden, burgers,
betrokken bedrijven en organisaties om hen blijvend te betrekken bij de ontwikkelingen.
Wat het CDA betreft mag de beweging in de projecten meer zichtbaar worden gemaakt.
Het is goed om te laten zien waar de projecten staan en welke stappen worden gezet,
maar ook welke zorgen er zijn en wat het voortschrijdend inzicht is. Ook voor de
initiatiefnemers zelf kan het van toegevoegde waarde zijn om te weten wat zich afspeelt
in de verschillende projecten. Jan-Nico Appelman heeft toegezegd met een voorstel te
komen.

Kijk voor een overzicht van alle projecten hier:
Projectvoorstellen Nieuwe Natuur

Schroom niet ons te bellen of te mailen als er vragen zijn!
Daar zijn we voor.
Marianne Luyer
Fractievoorzitter
m.luyer@flevoland.nl

3. Maritieme Servicehaven Urk – Noordelijk Flevoland
De provincie wil actief aan de slag met de
realisatie van een buitendijkse haven bij
Urk, ook wel de Maritieme Servicehaven
Noordelijk Flevoland genoemd. Daarom
gaat de provincie een plan opstellen dat
de haven planologisch mogelijk maakt.
De Maritieme Servicehaven is van belang
voor heel Flevoland. Het bedrijfsleven op
Urk en in de Noordoostpolder wil de
haven graag, maar helaas is het niet
gelukt om dit eigenstandig te realiseren.
Tegen deze achtergrond is het CDA Flevoland dan ook van mening dat het voorstel van
de provincie om een ruimtelijk inpassingplan voor te bereiden, een juiste beslissing is.
Een goede beslissing omdat het aanleggen van een maritieme servicehaven de
noodzakelijke ruimte biedt voor bestaande bedrijven om te kunnen groeien, er
mogelijkheden zijn voor vestiging van nieuwe bedrijven (autonome groei) en bovenal kan
het leiden tot behoud en groei van werkgelegenheid. Het gaat om een economische
structuurversterking van Noordelijk Flevoland met positieve maatschappelijke effecten
als werkgelegenheid die behouden blijft voor de regio of zelfs kan groeien.
Des te meer moeten we ons realiseren dat het nu of nooit is, willen we de economie en
werkgelegenheid in Noordelijk Flevoland structureel een kans bieden. Het economisch en
maatschappelijk belang gaan hand in hand!
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Samenhang met de andere havens
In het politiekdebat is veel gesproken over de relatie met de bestaande haven Urk en de
aanleg van Flevokust ten noorden van Lelystad. De provincie stelt als voorwaarde voor
de ontwikkeling van de servicehaven dat de gemeente Urk een realistisch plan neerlegt
voor de bestaande haven. Met de verplaatsing van bedrijven ontstaat onder meer ruimte
voor ontwikkelingen op het gebied van recreatie en toerisme.

Recentelijk is bekend geworden dat Flevokust daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
De overslaghaven is eind 2017 gereed voor gebruik.
Meer achtergrondinformatie vindt u hier: Flevokust.

Als het gaat om de relatie met Flevokust speelt de overslagfunctie een belangrijke rol.
CDA Flevoland vindt het zeer onverstandig om ook een overslagfunctie toe te voegen aan
de servicehaven Urk. Het mag duidelijk zijn dat vermenging met de ontwikkeling van
Flevokust voor beide havens nadelig uitpakt en ook niet is toegestaan als we kijken naar
regelgeving en overheidssubsidies die zijn toegekend voor de ontwikkeling van Flevokust.
Buiten dat: willen beide havens optimaal functioneren, dan moeten ze juist
onderscheidend zijn en aanvullend op elkaar. Dat geeft de beste kansen voor onze
maritieme economie en de werkgelegenheid in Flevoland.
Tot slot heeft CDA Flevoland een oproep gedaan om ook het
bedrijfsleven in noordelijk Flevoland actief te betrekken. Het gaat
om ontwikkelingen met toekomstpotentie zodat bedrijven kunnen
groeien en floreren, niches worden aangeboord en nieuwe
marktkansen worden gecreëerd op het gebied van de maritieme
economie. Het ontwikkelen van de servicehaven Urk en de aanleg
van Flevokust kunnen dit in belangrijke mate faciliteren.
Chris Schotman
Statenlid
c.schotman@flevoland.nl

4. Steekt schaliegas-discussie weer de kop op?
De CDA-fractie in Provinciale Staten is er niet gerust op dat er in
Flevoland in de toekomst niet naar schaliegas wordt geboord.
Het begin dit jaar verschenen Energierapport van minister Kamp
sluit de mogelijkheid daarvoor niet uit. Reden voor ons om vragen
te stellen aan Gedeputeerde Staten.
De minister zegt dat er verschillende redenen kunnen zijn om toch
naar schaliegas te kunnen boren. Als de techniek verbeterd is, maar
ook als economische of politieke ontwikkelingen aanleiding geven.
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Het CDA is bang dat minister Kamp hiermee de deur naar schaliegas weer wijd open zet.
Weliswaar is inmiddels toegezegd dat er tot 2023 geen sprake zal zijn van boringen,
maar we willen dat ook in de periode daarna Flevoland schaliegasvrij blijft. De protesten
vanuit de bevolking zeggen genoeg.
We gaan ervan uit dat het college van Gedeputeerde Staten die boodschap zal blijven
overbrengen in Den Haag. Wat ons betreft mag gedeputeerde Arie Stuivenberg over dit
onderwerp desnoods ‘flink ruzie maken’ in Den Haag.

Bekijk ook het artikel op onze website:
Schaliegas-spook waart weer rond in Flevoland

5. Wind
Ook als het gaat om windenergie is het belangrijk dat Flevoland
de vinger aan de Haagse pols houdt. Minister Kamp heeft het
moeilijk om de beoogde opbrengst van windenergie te halen,
nu er steeds meer grootschalige windprojecten in ons land
niet doorgaan.
Het CDA vindt niet dat minister Kamp die extra
benodigde capaciteit in Flevoland moet halen.
Dat zou de al gemaakte Flevolandse plannen voor windenergie
doorkruisen en onder druk zetten. We gaan ervan uit dat
Gedeputeerde Staten deze boodschap helder overbrengt in
Den Haag.
Johan van Slooten
Statenlid
J.vanSlooten@flevoland.nl

6. Ondernemersgerichtheid provincie
Een veelgehoorde klacht vanuit het bedrijfsleven is dat de overheden niet inhaken op
kansen (of bedreigingen).
In een gezamenlijke bijeenkomst van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland, de afdeling
Economische zaken van onze provincie en Statenleden, is recent gesproken over het
servicekarakter van de provinciale overheid.
Het voornemen bestaat om de ondernemer in het middelpunt te plaatsen en op een
aantal aspecten de dienstverlening te verbeteren.
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Via het zogenaamde Ondernemerschap-ecosysteem zal er op 6 domeinen beter
gepresteerd gaan worden: wetten en regels, ondersteuning, cultuur, menselijk kapitaal
en marktmogelijkheden. Het 6e domein betreft financiële ondersteuning bij de diverse
fases van ondernemen.
Ook commitment, enthousiasme en ondernemersgerichtheid bij de
medewerkers van de afdelingen horen onlosmakelijk bij de nieuwe
houding van onze provinciale overheid. Hiermee wordt een brug
geslagen van een mooie samenwerking naar ondernemen!

Koos Hopster
Statenlid
j.hopster@flevoland.nl

7. Fracties aan tafel!
Volgens goed gebruik gaan we als Statenfractie Flevoland elk jaar op bezoek bij alle
gemeenteraadsfracties in Flevoland. Inmiddels hebben we bijna met alle raadsfracties
aan tafel gezeten. En dan is het heel leuk om in een groot CDA gezelschap elkaar te
spreken en beter te leren kennen.
Door gezamenlijk aan tafel te zitten kunnen we over een weer onze gemeenschappelijke
punten goed doorspreken. Zo hebben we in de NOP gesproken over: snel internet, vitaal
platteland en het openbaar vervoer.
In Almere zijn we ingegaan op de bereikbaarheid van de stad, de Floriade die in 2022
wordt gehouden, waarvoor de provincie nu volop inzet op het aanboren van innovaties op
het gebied van "growing green cities".
Ons bezoek aan Urk viel nagenoeg samen met de besluitvorming over de
planontwikkeling van de nieuwe haven en we hebben elkaars kennis en informatie goed
kunnen benutten.
In Dronten hebben we ondermeer gekeken naar de ruimtelijke ontwikkelingen die spelen,
waaronder Zuiderzee op Zuid en ook over de luchthaven Lelystad.
Met de fractie van Lelystad hebben we gesproken over de worsteling die de gemeente
heeft met het stadscentrum, de luchthavenontwikkeling die nu heel concreet begint te
worden en natuurlijk over het beheer van de Oostvaardersplassen en Hollandse Hout.
Zeer binnenkort gaan we naar Zeewolde. Ook daar is genoeg stof tot praten als het
bijvoorbeeld gaat om de verbinding met het "oude land".
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