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Goede kerstdagen en een voorspoedig en gelukkig 2016!
Het lijkt erop dat, meer dan ooit, de samenleving behoefte heeft aan woorden die
verbinden, aan mensen die hoop uitdragen en kunnen zien wat er speelt onder de
mensen.
Door alle veranderingen op vrijwel alle terreinen in ons leven worden mensen onzeker en
dat draagt bij tot het innemen van extremere standpunten. Of het nu gaat om
asielzoekers/vluchtelingen, de thuiszorg, het onderwijs, de woningmarkt of de economie.
Het maakt het werk van politici en bestuurders er niet makkelijker op. Bedreigingen aan
het adres van openbaar bestuurders en bedreigingen tijdens openbare bijeenkomsten
komen meer en meer voor.
Dit vraagt van ons allemaal om te balanceren tussen enerzijds het bieden van veiligheid,
barmhartigheid en aandacht voor de zwakkeren in de samenleving en anderzijds het
vermogen om goed bestuur uit te oefenen. Goed bestuur is bestuur dat veiligheid biedt
en dat rechtvaardig en zorgvuldig is.
En dit alles is mensenwerk. Soms zien we heel goed wat de kern van het leven is en wat
van waarde is. Soms vergeten we dat.
Kerstfeest is het feest van het Licht; het Licht dat
ons voorgaat. Mogen we daar kracht uit putten om
verder te gaan in het nieuwe jaar dat ons wacht.
Met Geloof, Hoop en Liefde kunnen we verder.
Gezegende kerstdagen
en een
voorspoedig en gezegend 2016!

website
www.cda.nl/flevoland

1

e-mail
statenfractie@cda-flevoland.nl

1. Oostvaardersplassen
Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied in onze provincie en het krijgt dan ook
veel aandacht. Op dit moment speelt de overdracht van de natuurgebieden in Nederland
van het Rijk naar de Provincie. In onze provincie gaat dan vooral de aandacht uit naar
het gebied Oostvaardersplassen.
Als CDA vinden we het een heel goede zaak dat het beheer van natuur dichter bij de
mensen wordt gebracht, dus staan wij achter deze decentralisatie. Echter, in het gebied
Oostvaardersplassen spelen verschillende belangen een rol, o.a. de Natura 2000
wetgeving die gericht is op de ontwikkeling en bescherming van de vele vogelsoorten in
dit gebied, maar ook lopen er kuddes Konickpaarden en herten (we noemen ze
gemakshalve de ‘grote grazers’) die de ruimte willen hebben.
Het leek de Staatssecretaris een goed idee om bij de overdracht het beheer van de grote
grazers uit te sluiten. Daar konden wij ons echter niet in vinden. Overdracht van beheer
is prima, maar dan wel integraal. De Tweede Kamerfractie in de persoon van Jacco
Geurts heeft dit opgepakt en er is een motie van de VVD en het CDA met brede steun
aangenomen die pleit voor het integraal overdragen van dit natuurgebied aan de
provincie. Tot onze tevredenheid heeft de Staatssecretaris gezegd dat ze bereid is de
motie uit te voeren.
We staan nu aan de vooravond van de onderhandelingen
over de overdracht. Die onderhandelingen kennen juridische,
financiële en natuurinhoudelijke aspecten waar het debat over
moet gaan.
We houden u op de hoogte!
Marianne Luyer
Fractievoorzitter
m.luyer@flevoland.nl

2. Algemene Beschouwingen 2015: “Lang zullen we leren!”
Er moet meer gedaan worden om Flevolanders aan het werk te krijgen of te houden. Om
ze ‘fit voor de arbeidsmarkt’ te houden, moeten provincie, gemeenten, bedrijven en
scholen veel beter met elkaar gaan samenwerken.
Dit was in november de belangrijkste boodschap van de CDA-fractie in Provinciale Staten
tijdens de behandeling van de begroting voor 2016.
Er vallen nu nog teveel gaten tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Bedrijven weten niet
wat we in Flevoland in huis hebben aan goede arbeidskrachten. Scholen moeten hun
aanbod beter afstemmen op wat bedrijven nodig hebben.
Door die gaten op te vullen, hebben Flevolanders meer kans om werk te krijgen en/of te
houden, wat hun opleidingsniveau of leeftijd ook is. Dit alles onder het motto ‘Lang
zullen we leren!’
Dat is in onze moderne economie hoognodig. Werknemers en werkgevers moeten dan
wel weten waar ze terecht kunnen als het bijvoorbeeld gaat om bijscholing.
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Wat het CDA betreft moet de provincie met een actieplan komen voor een betere
regionale samenwerking. Daardoor weten bedrijven beter hoe ze het juiste personeel
kunnen vinden, weten scholen welke kennis hun leerlingen of studenten moeten hebben
en kunnen gemeenten gerichter werklozen naar werk begeleiden.
Het CDA vindt dan ook dat deze partijen
bij elkaar gebracht moeten worden.
De provincie kan daarin een uitstekende
coördinerende rol spelen, vinden wij.

De volledige tekst van de algemene
beschouwingen vindt u hier:
klik hier om de tekst te lezen.

3. CDA-fractie enthousiast over nieuw watersportstrand Lelystad
Eind november is Provinciale Staten in grote meerderheid akkoord gegaan met een plan
voor een nieuw watersportstrand bij de Houtribdijk aan de Lelystadse kust. Het CDA
heeft van harte ingestemd met dit initiatief.
Flevoland is de provincie waar veel kan, omdat we hier de ruimte tenminste nog hebben.
Dat dragen wij graag uit. Het is dan mooi om een voorstel te zien waarin die ambitie
werkelijkheid wordt. Veel van waar we voor staan in onze provincie – ruimte, water,
recreatie, sport – komt in dit plan bij elkaar.

Het nieuw aan te leggen watersportstrand zal straks worden gebruikt voor de wat
‘avontuurlijker’ watersporten, zoals (kite)surfen. Het strand zal een mooie combinatie
vormen met al bestaande (sportieve) ontwikkelingen aan de Lelystadse kust, zoals het
Mountaindijken. (Meer informatie hierover kunt u vinden op de website).
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Het mooie van dit plan is dat het is ontstaan vanuit de Flevolandse samenleving. Enkele
jaren geleden heeft de provincie burgers uitgenodigd om plannen te maken op het gebied
van sport en recreatie. De watersporters, verenigd in de stichting Hoekipa Dijk, zijn met
het plan voor het watersportstrand op de proppen gekomen. Mooi om te zien dat dit idee
uiteindelijk wordt gerealiseerd!

4. Hoe houd je een dorp leefbaar? Luttelgeest heeft een antwoord
Wat doe je als mensen graag in een dorp willen blijven wonen, maar tegelijkertijd de
voorzieningen (en dus de leefbaarheid) steeds meer onder druk komen te staan? In
Luttelgeest is sinds een jaar De Ontmoeting actief, die dat probleem het hoofd probeert
te bieden. CDA Flevoland is op 17 december jl. op bezoek geweest.
De Ontmoeting is een project van enkele dorpsbewoners die op een eenvoudige manier
de inwoners van Luttelgeest aan elkaar wil verbinden. Dat gebeurt op verschillende
manieren: er is een wekelijkse inloop in dorpshuis de Bosfluiter waar iedereen terecht
kan voor een praatje en een kop koffie, er worden lezingen gehouden, er zijn creatieve
activiteiten en er wordt samen gekookt en gegeten.
Het ‘toverwoord’ daarbij is: laagdrempeligheid. Niets moet, iedereen is welkom.

“Als zoveel mensen graag in een dorp als
Luttelgeest willen blijven wonen, moeten we
er met z’n allen wel voor zorgen dat het
goed wonen blijft”, zegt Emeline Kleber van
De Ontmoeting. “Door samen dingen op te
pakken bereik je veel”.
Voor het CDA is dit een mooi voorbeeld van
hoe je de leefbaarheid in de dorpen kunt
behouden. Geen van bovenaf opgelegde
projecten, maar ideeën die vanuit de
bevolking zélf komen. Zij weten immers het
beste wat er voor hun dorp nodig is.

Na het bezoek aan De Ontmoeting ging de CDA-delegatie naar
het azc bij Luttelgeest. We hebben gezien dat de recente uitbreiding
naar 1400 bewoners goed is opgepakt. Maar er zijn ook knelpunten.
Als CDA sterkt het ons in onze overtuiging dat vluchtelingen onze
bescherming verdienen en dat we hen met een streng maar
rechtvaardig opvangbeleid die bescherming ook kunnen bieden.
Johan van Slooten
Statenlid
J.vanSlooten@flevoland.nl
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5. Aanleg extra infrastructuur Lelystad Airport

In maart 2018 moet de luchthaven Lelystad Airport operationeel zijn. Deze week werd
bekend, dat Dura Vermeer de gehele infrastructuur gaat uitvoeren. Dit omvat de aanleg
van de verlenging van de landingsbanen, de parkeerterreinen, etc. De opdracht daartoe
is, na aanbesteding, verstrekt door de Schiphol Group en omvat een investering van ca.
€ 60 miljoen. Volgens afspraak wordt 30% daarvan gerealiseerd door Flevolandse
bedrijven te kiezen als onderaannemers.
Ook de provincie en de gemeente Lelystad leveren hun eigen bijdrage. De Provinciale
Staten hebben recent hun akkoord gegeven op een nieuw aan te leggen rondweg. Deze
aftakking van de A6 moet er voor zorgen dat de bereikbaarheid van de luchthaven vanuit
Almere wordt verbeterd. De rondweg ligt om de luchthaven heen.
Ook de verbinding met het NS Station Lelystad wordt verbeterd. Er is sprake van een
snelbus tussen Airport en Station Lelystad. Om het verkeer door Lelystad te ontlasten
wordt op dit moment gekeken naar een extra stukje weg pal naast de spoorlijnen. De
snelbus hoeft dan niet door het drukke stadsverkeer van Lelystad te rijden.

Koos Hopster
Statenlid
j.hopster@flevoland.nl
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