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1. Boeiende vergadering Provinciale Staten
Het was weer een boeiende vergadering van Provinciale Staten
op woensdag 27 februari jl. Het gebeurt niet elke dag dat een
minister een bezoek brengt aan de provincie.
Er was bijzonder veel publieke belangstelling en er werden
ook allerlei ludieke acties gevoerd.
Roelof Oost had geregeld dat er een sticker was met beeld en
tekst ‘Flevoland kloppend hart van Nederland, Zelfstandig en Uniek’
en een zelfde spandoek. De stickers vonden gretig aftrek en ook de
minister heeft de sticker getoond in zijn bijdrage. Weliswaar verbond
hij daar een andere conclusie aan, maar desalniettemin: onze boodschap is duidelijk
overgekomen.
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2. Randstadprovincie
Onze opvatting is dat we niet principieel
tegen een discussie zijn over (de opschoning
van) het middenbestuur van ons land, maar
we hebben wel veel moeite met de manier
waarop deze regering en deze minister
omgaan met dit vraagstuk.
De inleidende woorden van de minister
spraken al boekdelen: ‘het is niet zo dat wij
visieloos te werk gaan en we werken ook
niet vanuit een blauwdruk’. Tja, toen kon
het CDA niet anders dan deze in te koppen
met: ‘Minister, Excellentie, laten wij daar
nu heel anders over denken!’
Wij vinden dat ongefundeerd, zonder goede analyse en onderbouwing, een besluit
wordt afgedwongen van bovenaf. De minister vindt raadpleging van de Tweede
Kamer (en Eerste Kamer) voldoende; daarmee is de democratie bediend. Wij als
CDA’ers zien dat anders. Maatschappelijke betrokkenheid bij dergelijke ingrijpende
besluiten is juist van groot belang.
Veel CDA’ers aanwezig!
Velen van u waren aanwezig in de Statenzaal. Dat ervaren wij als steun in de rug. We
moeten niet alleen nu met elkaar optrekken, maar ook straks. Juist in tijden van
verandering is een herkenbaar CDA-geluid van belang. Dat we pleiten voor
zorgvuldigheid, past ons allemaal. Als er straks onomkeerbare besluiten worden
genomen, dan moeten we samen met de CDA-fracties van Noord-Holland en Utrecht
ook vanuit die zelfde zorgvuldigheid met elkaar optrekken.
Binnen Flevoland is het van belang goed te volgen welke besluiten worden genomen.
Het kan best zijn dat op een gegeven moment onze wegen ‘scheiden’, dat er een
breuk komt in de bestaande provincie Flevoland, maar ook dan hebben we nog
genoeg reden om gezamenlijk op te trekken. Dat de minister de gemeente NOP een
‘rafelrand’ noemt in de besluitvorming, geeft niet veel vertrouwen. We moeten dus
pal staan voor ons aller belangen, wat de uitkomst ook zal worden!
Motie
Tijdens de Statenvergadering is – in het bijzijn van de minister – een motie
aangenomen die hem oproept, in het verlengde van de motie Kox in de Eerste
Kamer, om met een goede analyse en visie te komen. Voor de geïnteresseerden is de
motie bijgevoegd. Tevens is bijgevoegd het, door fractievoorzitter van de VVD, Jan de
Reus, uitgesproken standpunt van de Staten.
Opinie peiling
Nadat de minister was vertrokken, is een motie, mede op initiatief van het CDA,
aangenomen waarin het college wordt opgedragen een opiniërend onderzoek (peiling)
uit te voeren naar de opvattingen van de inwoners van Flevoland over de vorming
van een Randstadprovincie. Deze motie kunt u hier lezen.
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Inbreng CDA fractie in gesprek met minister Plasterk
Voorzitter, geachte Minister, Excellentie,
‘Als je toch niet weet waar je heen wilt gaan, dan maakt het niet uit
welke weg je neemt’, gezegde ingebracht door CDA Utrecht in eerder overleg.
U hebt zelf net gezegd dat u ‘niet visieloos werkt en niet vanuit een blauwdruk’; laten wij
als CDA daar nu heel anders over denken!
Het CDA is van mening dat de minister de verkeerde aanpak kiest en daarmee problemen
creëert die er niet zijn! U leidt ons ‘Argumentloos de bestuurlijke verrommeling in’ en
hiermee citeer ik de heer Herman Tjeenk Willink die door het college van Utrecht om
advies is gevraagd in deze!
U wilt bereiken dat het middenbestuur efficiënter en effectiever gaat functioneren. Dat
willen we allemaal. Daarom zijn er al heel wat stappen gezet in deze richting (kerntaken
provincies, Programma Randstad Urgent, Noordvleugeloverleg, etc). Waarom geeft u deze
ontwikkelingen geen kans?
Het CDA is van mening dat u met uw turbo-aanpak (de PvdD in Utrecht sprak al van een
plofprovincie), juist problemen creëert in plaats van uw doel te bereiken.
Bent u bekend met het onderzoek Bestuurskrachtmeting Randstadprovincies, dat is
uitgevoerd in 2010, onder leiding van de heer L. Hermans? Hieruit blijkt immers dat de
provincie Flevoland een compacte organisatie is die effectief en efficiënt werkt: de
provincie doet kort gezegd wat ze moet doen (citaat!). Voor alle vier onderzochte
provincies geldt dat ze zich heel goed manifesteren op het ruimtelijke fysieke
beleidsterrein! Hoe beoordeelt u deze uitkomst van het rapport in relatie tot uw brief,
waarin u samenwerking op ruimtelijk fysiek terrein door de provincies juist als een van de
argumenten voor opschaling aangeeft?
Het gaat niet alleen om de provincies; het huis van Thorbecke is door de jaren heen met
medeweten en vaak op initiatief van het Rijk vergunningsvrij verbouwd. Dit heeft
geresulteerd in een wirwar van samenwerkingsverbanden. Ik noem als voorbeelden
Regionale Uitvoeringsdiensten, afvalverwerking, financiën, WGR, veiligheidsregio's,
enzovoort. Naar mening van het CDA heeft dit de constructieve stabiliteit van het huis
aangetast. Bent u het diep in uw hart met ons eens dat een fundamentele herbouw van
het huis met sloop van de wanstaltige uitbouwen een mooier en constructiever resultaat
kan opleveren dan nu zomaar, zonder degelijke onderbouwing, het hele huis van
Thorbecke uit evenwicht te brengen?
Kortom, deze manier van werken brengt ons op het gezegde:
‘Als je toch niet weet waar je heen wilt gaan, dan maakt het niet uit welke weg je neemt’.

Hier kunt u het item
bekijken dat de NOS
maakte over de
randstadprovincie.

Marianne Luyer
Fractievoorzitter
m.luyer@flevoland.nl
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Op 2 maart jl. vond in het
programma ‘Over Flevoland
Gesproken’ een gesprek
plaats met Marianne Luyer.
Klik hier om deze uitzending
terug te zien.
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3. Nieuwe natuur in Flevoland
Op 6 februari jl. heeft prof. mr.
Roel Bekker zijn advies en het rapport
met de resultaten van het onderzoek
‘Open Planproces Natuur in Flevoland’
aangeboden. Het rapport is de neerslag
van zes maanden intensief overleg en
dialoog over de natuur in Flevoland. Een aanpak die door de inzet van CDA en
Christen Unie tot stand is gekomen, nadat de Raad van State het inpassingsplan
Oostvaarderswold had vernietigd.
Terugblikkend kunnen we stellen dat het bijzonder waardevol is geweest dat een
gezaghebbende buitenstaander zich over de ontstane situatie met betrekking tot het
Oostvaarderswold heeft gebogen. De misschien wel belangrijkste aanbeveling ‘werken
aan verbetering van verstoorde verhoudingen en vertrouwensherstel in het bestuur’
moet hierbij niet licht worden opgevat.
Het advies is duidelijk over de verbindingszone. De voor- en tegenargumenten zijn
uitgebreid aan de orde geweest in het Open Planproces. De verbindingszone mist
‘natuurlijke overtuigingskracht’. Dit advies neemt het college over. Daarmee is
duidelijk dat de provinciale inzet op de verbindingszone wordt beëindigd en dat
ingezet wordt op het ontwikkelen van nieuwe natuur op andere locaties.
Natuurontwikkeling die financieel en maatschappelijk uitvoerbaar is. In het rapport
zijn daar voldoende aanknopingspunten voor gegeven.
De komende periode zal het college benutten om (voor 1 juli a.s.) met een Plan van
Aanpak te komen dat de totstandkoming van een Programma Nieuwe Natuur
beschrijft, maar vooral ook duidelijkheid moet geven aan individuele agrariërs en
bedrijven over de voortzetting van hun bedrijven. Daarnaast is het belangrijk dat we
de komende periode in gesprek gaan met de natuurbeherende organisaties, die
gronden in bezit hebben, over de inzet van die gronden voor een Programma Nieuwe
Natuur en de financiële spelregels die daarbij gelden. Het ontrafelen van deze
ingewikkelde knoop gaat tijd kosten en daarom komt Roel Bekker ook tot de
aanbeveling een pas op de plaats te maken om dit zorgvuldig in beeld te kunnen
brengen.
Al met al een mooie uitdaging om Oostvaarderswold zorgvuldig af te bouwen en
tegelijkertijd natuur in de gehele provincie opnieuw vorm te geven: beleefbaar,
toegankelijk en ecologisch waardevol.

Jan Nico Appelman
Gedeputeerde
jannico.appelman@flevoland.nl
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4. Regioplan Windpark
De ligging en landschappelijke structuur maken Flevoland uitermate geschikt voor de
ontwikkeling van windenergie. Dat is in de praktijk ook gebleken. Momenteel staan er
in Flevoland 597 windmolens met een opwekkingscapaciteit van 629 MW. In 2005
hebben we als CDA het voorstel om een stop af te kondigen voor het plaatsen van
nieuwe windmolens van harte ondersteund. De reden hiervoor was dat het effect van
de geplaatste windmolens op het landschap groter bleek dan eerder gedacht. De
windparken Noordoostpolder, Zuidlob en Sternweg vielen buiten deze stop.
Nieuwe ontwikkelingen
Het Rijk heeft zich echter internationaal verplicht dat 14% van de Nederlandse
energieproductie in 2020 duurzaam is. Om deze doelstelling te bereiken wordt onder
andere ingezet op de realisatie van 6000 MW wind op land. 1370 MW van deze
taakstelling komt voor rekening van de provincie Flevoland. Om dit in goede banen te
leiden hebben de gemeenten de provincie gevraagd om de coördinatie en
planvorming op zich te nemen. Daarom hebben we tijdens de Statenvergadering van
27 februari jl. een Programma van Eisen (PvE) vastgesteld voor windmolenprojecten
in het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
Hierbij hebben wij de volgende ambities uitgesproken:
• realiseren van een landschappelijk mooi en aantrekkelijk Flevoland;
• realiseren van een 100% energieneutraal Flevoland in 2020;
• faciliteren van het versterken van de Flevolandse economie;
• bijdragen aan de nationale opgave van 6000 MW wind op land;
• bijdragen aan de gemeentelijke ambities ten aanzien van duurzame
energieopwekking.
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Samenwerking
De provincie en de gemeenten in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland werken samen aan
het vergroten van de opwekkingscapaciteit van de bestaande windmolens onder de
voorwaarde dat dit gebeurt met veel minder molens: meer windenergie met minder
molens. Op die manier werken we aan de energietransitie en realiseren we
tegelijkertijd een landschappelijke kwaliteitslag. Dit kan door toepassing van het
principe van opschalen en saneren. Het plaatsen van nieuwe windmolens mag als
daarvoor oude windmolens worden gesaneerd. Om dit doel te bereiken werken de
overheden, samen met de (toekomstige) eigenaren van windmolens, grondeigenaren
en bewoners van het landelijk gebied van Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, toe naar
de tweede generatie windparken.
Vaste gebiedsgebonden bijdrage
In het PvE is een vast bedrag van € 1050,- opgenomen voor de gebiedsgebonden
bijdrage. Dit wijkt af van de Beleidsregel Windmolens 2008 waar een bijdrage wordt
gevraagd die bestaat uit een percentage van de winst voor belasting. Met deze
bijstelling komen we tegemoet aan een voorstel van de Stichting Herstructurering
Windenergie om een vast bedrag te hanteren voor de gebiedsgebonden bijdrage.
Financiële participatie voor iedere Flevolander
Het PvE stelt dat 2,5% van het investeringsbedrag van nieuwe windparken wordt
geopend voor financiële participatie door burgers en bedrijven in Zuidelijk en
Oostelijk Flevoland. Op deze manier wordt gewaarborgd dat zowel de toekomstige
initiatiefnemers als ook de burgers en bedrijven in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland
kunnen meeprofiteren van Flevolandse wind.
Wind in Almere
Het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Almere hebben zich nog
niet uitgesproken over wind in Almere. Daarom laat het PvE ruimte voor maatwerk in
windontwikkelgebied 6 (zie kaart). Dit is in lijn met de Flevolandse visie op Almere
2.0. Wij onderschrijven de ambitie van Almere 2.0 die resulteert in een
energieproducerende stad. Realisatie van windmolens is daarbij nodig.

Roelof Oost
Statenlid
r.oost@flevoland.nl

website
www.cda.nl/flevoland

6

e-mail
statenfractie@cda-flevoland.nl

5. Herziene Sportnota 2013-2016
Sport is een middel, geen doel. Het is een middel om te participeren in de
samenleving en om te werken aan gezondheid.
Er is een nieuwe Sportnota aangenomen die meer focus aanbrengt in de inspanningen
van de provincie in deze sector. Het is geen kerntaak van de provincies, dus is er
steeds minder geld om hierin te investeren en dat betekent dat we goede keuzes
moeten maken.
Het CDA is blij met het Steunpunt Gehandicaptensport dat is ingesteld (bij Stichting
Sportfederatie), want deze vorm van ondersteuning komt tegemoet aan een
kwetsbare groep burgers. Een van de speerpunten van dit steunpunt is het
bevorderen van de integratie van gehandicaptensport in de reguliere sport.
Verder is het CDA tevreden met de keuze voor evenementen en twee kernsporten
voor Flevoland: de watersport en de triathlon. Voor deze sporten worden op diverse
niveaus (van top- tot breedtesport) allerlei initiatieven gesteund.
Geïnteresseerden verwijzen wij graag naar de website van de Provincie Flevoland
waar de Herziene Sportnota te lezen is.
Naar website Provincie Flevoland

Johan van der Kroef
Burgerstatenlid
j.vanderkroef@flevoland.nl
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