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OOnnzzee  ssppeeeerrppuunntteenn  zziijjnn::  

 Aantrekkelijk openbaar vervoer 

De provincie draagt zorg voor een zo dicht mogelijk netwerk van betaalbaar Open-

baar vervoer, inclusief een goede verbinding met de omliggende provincies. Bij 

aanbestedingen is de kwaliteit van de dienstverlening leidend. 

 Leefbaarheid kleine kernen en vitaal platteland 

De provincie stelt een fonds ‘Leefbaarheid kleine kernen’ in om de leef kwaliteit en 

voorzieningen in de kernen op peil te houden. Heeft oog voor een vitaal platteland, 

waar – naast de agrarische sector – de bewoners en de kernen centraal staan. 

 Stimuleren klein ondernemerschap 

Kleine ondernemers, waaronder de ZZP-ers, worden door de provincie gestimuleerd 

en ondersteund, zodat ook in de buurten en kernen voldoende voorzieningen blijven. 

 Ruim baan voor het Midden- en Kleinbedrijf  

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de banenmotor van Flevoland – en wordt binnen 

de mogelijkheden van de provincie - gefaciliteerd, gestimuleerd en ondersteund. De 

Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) heeft daarbij de taak van aanjager, 

coördinator en uitvoerder. 

 Versterking van de onderwijsmogelijkheden 

De provincie maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de onderwijs mogelijk-

heden, voor zowel jongeren als volwassenen. Heeft daarbij oog voor een goede 

aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven in Flevoland. 

 Bescherming milieu, natuur en landschap 

De zorg voor het milieu, natuur en landschap staat nadrukkelijk hoog in het vaandel 

van de provincie. Milieu, natuur en landschap worden niet aan commerciële korte-

termijnbelangen opgeofferd en dragen bij aan het welzijn van de Flevolanders.  

 Schone energie bevorderen en verspilling tegengaan 

De provincie stimuleert de verdere ontwikkeling en het gebruik van alle vormen van 

duurzame energie. Verspilling wordt met aansprekende voorlichting tegengegaan. 

 Geen boring naar Schaliegas en opslag kernafval in de ondergrond 

Zolang de gezondheidsrisico’s, gevaren voor het milieu, de veiligheid van onder-

grond en grondwater niet zijn gewaarborgd, verleend de provincie geen  medewer-

king aan boringen naar Schaliegas en de opslag van kernafval in de ondergrond. 

 Bestuur dichter bij de mensen 

De kloof tussen de inwoners van Flevoland en het bestuur wordt verkleind en de 

inwoners worden serieus genomen door niet alleen in het provinciehuis te 

vergaderen, maar bij belangrijke onderwerpen naar hen toe te gaan. 

 Opcenten wegenbelasting afschaffen 

De opcenten op de wegenbelasting, als bron van inkomsten van de provincie, 

worden afgeschaft. Ze zijn onrechtvaardig! Bij goede afspraken met het Rijk niet 

nodig!  
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11  FFlleevvoollaanndd  ddaaaaddkkrraacchhttiigg  &&  vvoollwwaaaarrddiigg  

Op weg naar een complete provincie 

Als twaalfde provincie van Nederland is Flevoland vrijwel volledig door men-

senhanden gemaakt en viert in 2016 haar 30-jarig bestaan. Met een opper-

vlakte van ca. 2.400 km
2
, een bevolkingsomvang van meer dan 400.000 

inwoners is Flevoland de snelst groeiende provincie van Nederland. Een 

provincie met een overzichtelijk aantal van zes gemeenten, een compacte 

bestuurlijke- en ambtelijke organisatie van hooguit vier bestuurders en 

minder dan 400 medewerkers. 

Flevoland is nog volop in ontwikkeling. Door het overzichtelijke aantal gemeenten 

zijn de bestuurlijke lijnen kort, zonder dat er van bestuurlijke drukte sprake is. Dit 

wordt niet altijd zo door de zes gemeenten ervaren. Daarom is het van belang dat 

er in de komende periode opnieuw een frisse wind door bestuurlijk Flevoland gaat 

waaien. Want aan wind hebben we in Flevoland nog steeds geen gebrek. Na bijna 

30 jaar in wisselende samenstellingen van VVD en CDA, aangevuld met de PvdA 

en de Christen Unie, is de tijd rijp om op een verbindende en vernieuwende wijze 

de belangen van de Flevolandse samenleving vorm en inhoud te geven.  

Voor u ligt het programma waarin de SP op een geheel eigen wijze aangeeft hoe 

het beter in Flevoland kan. Voor ons staat de mens centraal en wel uit een maat-

schappijvisie die gebaseerd is op: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 

solidariteit. Deze drie kernwaarden vormen de meetlat waarlangs de voorstellen 

van inwoners, het college en de andere fracties worden gelegd. Wij zijn er klaar 

voor om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen, als een links, daadkrachtig 

en volwaardig alternatief. 

 

 

U MOET BESLISSEN 

Zeker na de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn de verkiezingen voor de Provinciale 

Staten van 18 maart 2015 de belangrijkste verkiezingen sinds tijden. U bepaalt nu niet 

alleen bij wie u het besturen van de Provincie in handen legt, maar tevens hoe de samen-

stelling van de Eerste Kamer er uit gaat zien. Vertrouwt u het kabinet van VVD en PvdA 

met gedoogsteun van D66, Christen Unie en SGP in de Eerste Kamer? Gelooft u het ‘echte 

verhaal’ van de PvdA? Blijft u uw steun geven aan partijen die in plaats van de samen-

leving te versterken, in rap tempo meewerken aan de sociale afbraak van Nederland? Ja, 

met steun van de PvdA, het CDA en de Christen Unie zijn ook in Flevoland de afgelopen 

periode een groot deel van de samenlevingstaken in versneld tempo afgebroken! 

 

DE SOCIALISTISCHE PARTIJ IS ER VOOR U 

Deze verkiezingen geven u de mogelijkheid om het tij te keren en de afbraak van de 

beschaving te stoppen. In plaats van het oude geluid van sociale afbraak, omdat dit 

volgens de VVD, PvdA en D66 nu eenmaal niet anders kan in een tijd van bezuiniging, 

staat de SP pal voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Bij ons 

dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. U mag het zeggen. U moet beslissen. 

Stem op 18 maart 2015 op de SP voor een menswaardiger en socialer Flevoland. 
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22  SSaammeennlleevveenn  ddooee  jjee  nniieett  aalllleeeenn  

Flevolandse samenleving 

De groei van Flevoland is geen doel op zich, maar ter versterking van de 

kwaliteit en balans in Flevoland. Een goede ruimtelijke inpassing van de groei 

is van bijzonder belang. De groei moet daarom gericht zijn op: behoud en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit, een goede balans tussen wonen, 

werken en voorzieningen, recreatie, natuur, water en landbouw en dat alles in 

een regionale samenhang. 

De balans in de Flevolandse samenleving en de samenhang tussen stad en platte-

land moeten meegroeien met het aantal inwoners. Veiligheid, gezonde woonwijken, 

een volwassen zorgsector, zijn zaken die in kwaliteit en kwantiteit beter in balans 

moeten komen. Daarom is het van belang dat er niet alleen in de ontwikkeling van 

Almere wordt geïnvesteerd. Met ingang van 2015 gaat de provinciale Jeugdzorg 

over naar de gemeenten. De provincie staat garant voor een warme overgang. 

Vanwege de instandhouding van de sociale kwaliteit in de minder dichtbevolkte 

delen van Noordelijk en Oostelijk Flevoland, mag niet uit het oog worden verloren 

dat ook nadrukkelijk in een aantrekkelijk platteland moet worden geïnvesteerd. 

Sport en bewegen zijn van groot belang voor een goede en evenwichtige ontwikke-

ling. Het bevordert de individuele balans van onze inwoners, helpt bij de sociale 

ontwikkeling en verbindt mensen. Voor velen is het een positieve uitlaatklep. 

Daarom is het van belang dat de provincie naast de regie op de topsport zich in 

ondersteunende en stimulerende zin sterk maakt voor de uitbreiding en toeganke-

lijkheid van de breedtesport. 

Ten tijde van crisis is ‘kunst en cultuur’ vaak het eerst waar op bezuinigd wordt, wat 

zeker door de SP niet wordt ondersteund. Want juist dan kunnen kunst en cultuur 

een signaal zijn van nieuwe hoop, inzichten en creativiteit. Een creatieve samen-

leving daagt iedereen uit om zichzelf te blijven ontwikkelen en draagt de eigen 

cultuur op een aansprekende manier uit.  

 

ONZE VOORSTELLEN 

 De provincie stelt een fonds ‘Leefbaarheid kleine kernen’ in dat in nauwe samenwer-

king met de gemeenten ingezet wordt voor de uitvoering van plannen om de leef 

kwaliteit en voorzieningen op peil te houden. Bijvoorbeeld door ondersteuning bij de 

vestiging van multifunctionele dorpscentra. 

 

 Nieuwbouw van woningen en bijzondere woonvormen moeten ook in de kleinere ker-

nen mogelijk blijven, zodat jongeren en ouderen er kunnen blijven wonen en iedereen 

er een volgende stap kan maken in zijn of haar woonwensen. 

 

 De provincie stelt een ‘Provinciale Woonvisie’ op. In de woonvisie wordt de onder-

steunende en stimulerende rol van de provincie richting de gemeenten op het gebied 

van betaalbare huur- en koopwoningen voor starters, jongeren, senioren en zorg-

vragers in relatie tot de regionale afstemming nader uitgewerkt. 
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 De provincie stimuleert de culturele identiteit van Flevoland; draagt zorg dat de streek-

gebonden cultuur voldoende tot zijn recht komt en dat het cultuuraanbod zoveel 

mogelijk over de gehele provincie wordt verspreid. 

 

 Werelderfgoed ‘Schokland’ is een zeer belangrijk cultuurgoed in de provincie en heeft 

deze status ook in de wereld. Het is van belang dat daar door de provincie, samen met 

de gemeente, zowel binnen als buiten Nederland meer bekendheid aan wordt gegeven.  

 

 Lokale en regionale initiatieven die leiden tot een betere spreiding, beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van atelier-, tentoonstelling- en repetitieruimten voor de verschillende 

vormen van cultuuruitingen worden door de provincie ondersteund en gestimuleerd. 

 

 Vanuit haar regie- en steunfunctierol en gelet op de achterstanden op het gebied van 

sociale cohesie en structuur zet de provincie zich in op het gebied van ouderen en de 

eenzaamheidsbestrijding. 

 

 De provincie bevordert via Sportservice Flevoland de breedtesport, maakt het mogelijk 

om jaarlijks tenminste twee bovenregionale of landelijke sportevenementen te organi-

seren; bevordert de integratie van sportende mensen met een handicap of chronische 

ziekte en zet zich in om deelname van deze groep aan de breedtesport met 25 % te 

vergroten.  

  

 Daar waar delen van de provincie geen (of onvoldoende) toegang hebben tot de 

digitale snelweg, stimuleert en ondersteund de provincie de aanleg van een volledig 

dekkend net dat toegang geeft tot de digitale snelweg. 

 

 De provincie maakt zich sterk voor de verdere uitbreiding van de onderwijs mogelijk-

heden voor zowel jongeren als volwassenen. En heeft daarbij oog voor een goede 

aansluiting van het onderwijs op de behoefte van het bedrijfsleven in Flevoland. De 

samenwerking van Mbo-scholen, waar het gaat om alle vormen van Mbo-onderwijs, 

wordt door de provincie gestimuleerd. 

 

 Vanuit haar coördinerende taak ondersteunt en faciliteert de provincie de ontwikkeling 

van innovaties ten behoeve van de lokale bibliotheken, in overeenstemming met de 

Koninklijke Bibliotheek. 

 

 De regionale omroep ontvangt van de provincie voldoende financiële middelen om vol-

waardige en kwalitatief hoogstaande programma’s voor geheel Flevoland te kunnen 

(blijven) maken. 
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33  FFlleevvoollaanndd  uuiitt  ddee  ffiillee  

Verkeer en vervoer 

In Flevoland wonen veel mensen die dagelijks buiten Flevoland naar hun 

werk of naar school reizen. Veelal per auto, bus of trein. Een grote stroom 

auto’s trekt dagelijks vanuit de noordelijke provincies door Flevoland naar de 

Randstad. Daarnaast zijn er ook veel mensen, vanuit of van buiten onze 

provincie, die zich verplaatsen om te recreëren. 

Voor Flevoland wordt het steeds belangrijker om goede verbindingen met de Rand-

stad te hebben. Een goede doorstroming in en uit de provincie is van wezenlijk 

belang. Het dagelijkse pendelverkeer is niet meer weg te denken. Toch is het van 

het grootste belang dat de werkgelegenheidsgraad in Flevoland aanmerkelijk wordt 

vergroot. Daarnaast zijn er voor een goede ontsluiting voldoende wegen en brug-

gen nodig, maar zeker ook een goed en voldoende openbaar vervoer. Aan beide 

vervoersvormen moet de provincie veel aandacht schenken. Alles in het belang van 

de inwoners en de economische ontwikkelingen van Flevoland. 

Om mensen uit de auto te krijgen lijkt haast een onbegonnen zaak. Als we echt 

minder auto’s op de weg willen, moet het openbaar vervoer op verschillende 

fronten aanmerkelijk worden verbeterd en aantrekkelijker worden gemaakt. In ons 

omringende landen zijn daar goede voorbeelden van. Wij zijn en blijven streven 

naar goedkoop en op termijn gratis openbaar vervoer en proberen de reizigers te 

verleiden door het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld met 

gratis internet. 

De bereikbaarheid in de landelijke gebieden moet op een goed niveau blijven. 

Maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen-

posten en dergelijke moeten met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Dit is 

ook van toepassing op de industrieterreinen, waarbij voor slimmere vervoers-

mogelijkheden gezorgd moet worden. 

 

 

ONZE VOORSTELLEN 

 De provincie draagt zorg voor kwalitatief goed en aantrekkelijk openbaar vervoer; 

bewaakt de kwaliteit van het streekvervoer en de regiotaxi door monitoring en overlegt 

regelmatig met de reizigers- en consumentenorganisaties. 

 

 De bereikbaarheid van het landelijk gebied dient te worden hersteld. Alle kernen, maar 

ook maatschappelijke instellingen zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen 

posten en dergelijke moeten, via een dekkend netwerk, op een voor ieder betaalbare 

wijze, met het openbaar vervoer bereikbaar zijn en blijven. 

 

 De marktwerking in het openbaar vervoer wordt door de provincie teruggedraaid. Bij de 

gunning van nieuwe concessies wordt de kwaliteit van de dienstverlening en de aan-

trekkelijkheid van het vervoer boven de prijs gesteld. Zorg wordt gedragen dat er voor 

het opladen van de Ov-chipkaart een dekkend netwerk van openbare oplaadpunten in 

stand wordt gehouden.  



Flevoland daadkrachtig & volwaardig  10 
 

 Bij vervanging van de Ketelbrug dringt de provincie er bij het Rijk op aan om de capaci-

teit van de Ketelbrug, in relatie tot de beginnende opstoppingen op de A6, zowel in de 

richting van Noordelijk als Oostelijk Flevoland te verdubbelen en geschikt te maken 

voor openbaar vervoer per treinverbinding.  

 

 De provincie dringt er bij het Rijk op aan dat de infrastructuur, zowel qua openbaar 

vervoer als wegverbinding richting Amsterdam en Utrecht, in het kader van Almere 2.0, 

wordt verbeterd en aangepast volgens de gemaakte afspraken. 

 

 De provincie blijft streven naar en aandacht vragen bij het Rijk voor een goede trein-

verbinding naar de noordelijke provincies, die aansluit op de toekomstige verbinding 

tussen Heerenveen en Groningen. 

 

 Bij uitbreiding van de Luchthaven Lelystad is de bereikbaarheid van de luchthaven met 

een hoogwaardige Ov-verbinding een belangrijke randvoorwaarde, waarbij de aan-

sluiting op het toekomstig NS-Station Lelystad-Zuid verzekerd moet zijn.  

 

 Zolang er nog geen landelijke regeling is, verstrekt de provincie minderjarige Mbo-

scholieren een tegemoetkoming in de Ov-kosten. Tevens wordt gestart met experimen-

ten voor extra gesubsidieerd en gratis openbaar vervoer. 

 

 De provincie draagt er zorg voor dat de fietsroutes, Almere-Lelystad–Dronten–Kampen 

en die van Urk–Emmeloord–Kampen, worden opgewaardeerd tot snelfietsroutes en 

aansluiting krijgen op de zogenaamde ‘Electric Freeway’ van het Oude Land. 

 

 De provincie stimuleert de beschikbaarheid van Ov-leenfietsen bij de grotere NS- en 

busstations; maakt zich sterk voor de bereikbaarheid van bedrijventerreinen per fiets en 

voor voldoende oplaadpunten voor alle elektrische vervoermiddelen. 

  

 

  



Flevoland daadkrachtig & volwaardig  11 
 

44  KKaannsseenn  vvoooorr  aallllee  FFlleevvoollaannddeerrss  

Economie, werk en inkomen 

De groei van de economische ontwikkeling van Flevoland en als afgeleide 

daarvan de groei van de werkgelegenheid is in de afgelopen vier jaar mede 

vanwege de aanhoudende recessie meer dan merkbaar gedaald. Voor de 

kwaliteit van onze samenleving is het van groot belang dat Flevoland onver-

kort vast blijft houden aan de doelstelling om de werkgelegenheidsgraad 

aanmerkelijk te verhogen. 

De provincie moet daarom zwaar inzetten op versterking van de economie in de 

gebieden die achterblijven. Wij willen creatieve maatregelen die sterk rekening 

houden met de kansen die de verschillende delen van Flevoland bieden, onder 

andere door versterking van de innovatiekracht, het creëren van stimulerings-

maatregelen en het vergroten van de internationale oriëntatie. De groei van de 

economische ontwikkelingen moet ten minste gelijk zijn aan de toename van de 

groei van de beroepsbevolking en meer dan tot op heden bijdragen aan het terug-

dringen van de jeugdwerkeloosheid. 

Het provinciebestuur van VVD, PvdA en CDA/CU heeft zich de afgelopen periode, 

in navolging van het kabinetsbeleid, qua versterking van de economische groei 

voornamelijk op de zogenaamde Topsectoren gericht. Van meet af aan heeft de SP 

er voor gepleit om naast het Topsectorenbeleid zich vooral op het Midden en Klein-

bedrijf (MKB) te richten als aanjager en de banenmotor van Flevoland. Dit schept 

werkgelegenheid voor de opleidingsniveaus waar de werkeloosheid het hoogst in 

is. De SP blijft zich inzetten voor de realisatie van de buitenhaven op Urk!  

 

ONZE VOORSTELLEN 

 Het regionale economische stimuleringsbeleid moet meer dan voorheen tot een ver-

sterking van de economie in de verschillende delen van Flevoland leiden. Elk deel van 

de provincie heeft mogelijkheden die benut kunnen worden. Taak van de provincie is 

ze op te sporen en te stimuleren dat ze ook daadwerkelijk ontwikkeld worden. 

 

 Flevoland moet de voorsprong die de provincie heeft op het gebied van duurzame 

energie verder versterken en dé energieprovincie van Nederland worden. Samen met 

bedrijven en onderwijsinstellingen moet naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame 

energie opwekking worden gezocht, waarbij geothermie, aardwarmte, biomassa en 

zonne-energie alsook andere vormen van energie opwekking betrokken worden. 

 

 Bij het creëren van werkgelegenheid is het midden- en kleinbedrijf (MKB) van bijzonder 

belang. Het MKB is de banenmotor van Flevoland en de provincie moet er alles aan 

doen om de ontwikkeling van het MKB te stimuleren. 

 

 De Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV (OMFL) wordt meer ingezet als aanjager, 

coördinator en uitvoerder bij de verdere ontwikkeling en stimulering van het regionale 

economische beleid van de provincie. Samenwerking met en participatie van gemeen-

ten in de Ontwikkelingsmaatschappij wordt gestimuleerd. 
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 De provincie neemt het initiatief bij het maken van afspraken tussen gemeenten om de 

onderlinge concurrentie bij het verleiden van bedrijven om zich te komen vestigen te 

stoppen. Aan de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen wordt door de provincie 

alleen medewerking verleend, wanneer gemeenten kunnen aantonen dat de herin-

richting van bestaande bedrijventerreinen is uitgevoerd.  

 

 Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend onder-

steund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen voor de gezondheid, 

leefbaarheid en het milieu heeft. En er moet sprake zijn dat er daadwerkelijk een 

substantiële uitbreiding van de werkgelegenheid mee wordt gerealiseerd. 

 

 Bij de aanbesteding van werkzaamheden en de levering van goederen voorkomt de 

provincie onnodige stapelingen en draagt zij zoveel mogelijk zorg dat het Flevolandse 

bedrijfsleven in staat is om aan de aanbestedingen deel te nemen; bij gelijke biedingen 

krijgt het Flevolandse bedrijfsleven de voorkeur. 

 

 Bij aanbestedingen en subsidies stelt de provincie onder andere als voorwaarde dat de 

partners waarmee zij in zee gaat, mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt 

en werkzoekenden in dienst neemt; hierover worden concrete afspraken gemaakt. 

 

 De mogelijkheden van thuiswerken en andere vormen van deelname aan de digitale 

snelweg moeten worden uitgebreid door breedband internet en een draadloos netwerk 

in de gehele provincie toegankelijk en betaalbaar te maken. 

 

 Buitenlandse handelsmissies worden uitsluitend in samenspraak met en in onderlinge 

afstemming tussen de andere provincies, Metropoolregio Amsterdam en Buitenlandse 

zaken gerealiseerd. 

 

 De provincie vult haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in relatie tot haar werk-

geverschap zodanig in dat medewerkers van de facilitaire ondersteuning, die nu via 

beveiligings-, catering- en schoonmaakbedrijven bij de provincie werkzaam zijn, weer in 

dienst bij de provincie worden genomen 
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55  EEeenn  sscchhoonnee  eenn  dduuuurrzzaammee  ttooeekkoommsstt  

Duurzaamheid, klimaat, water en natuur 

Een duurzame samenleving komt niet vanzelf en vergt meer dan mooie 

woorden. Flevoland streeft naar een duurzame samenleving. Dit gaat verder 

dan het stimuleren van duurzame energie en het beperken van energie-

gebruik. Een gezond leefmilieu, behoud en ontwikkeling van natuur, 

voorkomen van wateroverlast, duurzame gebiedsontwikkeling met oog voor 

mens en dier en zorgen voor een goede omgevingskwaliteit zijn hier 

randvoorwaardelijk voor. Duurzaamheid is geen hype, maar van belang voor 

een schone toekomst. 

Economische modellen die gebaseerd zijn op het gebruik van fossiele grondstoffen 

hebben hun langste tijd gehad. De provincie is in de afgelopen jaren druk bezig 

geweest met de energietransitie en het streven naar een energieneutraliteit in 2020. 

Tot op heden heeft de focus daarbij op windenergie gelegen. Om een schone en 

duurzame toekomst te kunnen realiseren, wordt het hoog tijd dat de provincie de 

focus op andere vormen van duurzame energieopwekking richt.  

Landschap en natuur worden ten tijde van economische neergang vaak opgeofferd 

aan bezuinigings- en commerciële belangen. De beëindiging van de ontwikkeling 

van het OostvaardersWold als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur is 

daar een voorbeeld van. De voor het OostvaardersWold verworven gronden krijgen 

niet direct opnieuw een agrarische bestemming, maar worden ingezet om elders in 

Flevoland nieuwe natuur aan te leggen. Daarbij moet versnippering worden voor-

komen en een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurbeleving en recreatieve 

mogelijkheden in Flevoland. Agrariërs die ons landschap beheren, de natuur onder-

houden en het milieu beschermen mogen hier niet de dupe van worden. 

 

 

ONZE VOORSTELLEN 

Duurzaamheid en energie 

 Duurzaamheid is geen hype, maar moet in de haarvaten van het provinciaal beleid 

voorop komen te staan. Bij alle maatregelen moet bekeken worden wat ze betekenen 

voor de uitstoot van broeikasgassen en op welke wijze de uitstoot beperkt kan worden. 

 

 Het provinciale beleid van sanering en opschaling van windenergie wordt voor geheel 

Flevoland doorgevoerd. Hierbij staat de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit voorop 

en moet bij de realisatie van de windparken de mogelijkheid van participatie door alle 

inwoners van Flevoland worden gestimuleerd. 

 

 Flevoland moet de voorsprong die de provincie heeft op het gebied van duurzame 

energie verder versterken en dé energieprovincie van Nederland worden. Samen met 

bedrijven en onderwijsinstellingen moet naar nieuwe mogelijkheden voor duurzame 

energie opwekking worden gezocht, waarbij geothermie, aardwarmte, biomassa en 

zonne-energie alsook andere vormen van energie opwekking betrokken worden. 
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 Zolang er geen duidelijkheid bestaat over de gezondheidsaspecten, de gevaren voor 

het milieu, de veiligheid van de ondergrond en het grondwater wordt door de provincie 

geen enkele medewerking verleend aan mogelijke (proef)boringen naar Schaliegas en 

de opslag van radioactief afval in de ondergrond. 

.  

 De provinciale gebouwen worden voorzien van zonnepanelen en andere vormen van 

duurzame energie besparende voorzieningen. In nauwe samenwerking met de 

gemeenten start de provincie een project voor het vervangen van asbestdaken door 

daken met zonnepanelen. De mogelijkheid van subsidieverstrekking aan inwoners voor 

het aanbrengen van zonnepanelen wordt bij de gemeenten gestimuleerd. 

 

Natuur, milieu en Landbouw 

 Om het Flevolandse landschap zo aantrekkelijk mogelijk te houden, de natuur te onder-

houden en het milieu te beschermen, bevordert de provincie actief het agrarisch 

natuurbeheer. 

 

 Om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen wordt bij de uitgifte van omge-

vingsvergunningen niet alleen naar individuele bedrijven gekeken, maar wordt tevens 

de totale uitstoot in het gebied betrokken. 

 

 De provincie informeert inwoners actief over in hun omgeving aanwezige milieu- en 

veiligheidsrisico’s. De provinciale risicokaarten worden regelmatig aangepast aan 

nieuwe ontwikkelingen. 

 

 Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad wordt door de provincie uitsluitend onder-

steund voor zover deze aantoonbaar geen nadelige gevolgen heeft voor de gezond-

heid, leefbaarheid en het milieu. Nadelige effecten worden ruimhartig gecompenseerd, 

zoals voor de biologische landbouw, vrijetijdssector en de bewoners in de omgeving. 

 

 De ontwikkeling van meer gemengde en zelfvoorzienende agrarische gezinsbedrijven 

moet worden gestimuleerd. Dit kan door een beperkte uitbreiding van nevenactiviteiten 

mogelijk te maken. Nevenactiviteiten kunnen in het verlengde van de hoofdfunctie lig-

gen, maar kunnen ook gevonden worden in bijvoorbeeld detailhandel, natuurbeheer of 

recreatie. De biologische landbouw wordt gestimuleerd, gesteund en door de provincie 

actief gepromoot. 
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66  UU  mmooeett  hheett  zzeeggggeenn  

Democratie, bestuur en financiën 
 

Ook in de provinciale democratie is het laatste woord aan de inwoners van de 

provincie. Voor een belangrijk deel vindt dit plaats bij de verkiezing van de 

leden van de Provinciale Staten. U stemt op een politieke partij vanuit uw 

achtergrond, politieke overtuiging of het programma van die partij. Maar wat 

nu als bij belangrijke beslissingen die partij zijn beloften breekt of gewoon 

zijn eigen gang gaat? Zoals onder andere bij de afbraak van de sociale voor-

zieningen, de uitbreiding van Luchthaven Lelystad of het openbaar vervoer! 

Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij en zoveel mogelijk in samenspraak 

met de inwoners en de maatschappelijke organisaties van Flevoland worden 

genomen. 

 

De overzichtelijkheid van Flevoland biedt vele voordelen. Van bestuurlijke drukte 

hoeft er dan ook geen sprake te zijn. Juist daardoor is het voor de provincie moge-

lijk om zich ten volle op de eigen takenvelden te richten. De gemeenten zoveel 

mogelijk hun eigen verantwoordelijkheden in te laten vullen, zonder dat de samen-

hang uit het oog wordt verloren. Wat dicht bij de inwoners kan worden uitgevoerd, 

moet daar ook worden gedaan. De provincie kan daar zowel ondersteunend, 

stimulerend en zo nodig de coördinerende of de regie rol bij vervullen. 

 

Financieel gezien is Flevoland een gezonde provincie. Flevoland behoord echter 

niet tot één van de provincies die door de verkoop van de energie aandelen bulken 

van het geld en staat nog steeds voor een belangrijke ontwikkelopgave. Dit moet er 

toe leiden dat bij de herverdeling van het provinciefonds er nadrukkelijker aandacht 

wordt geschonken aan de financiële situatie van Flevoland. Wat niet mag beteke-

nen dat Flevoland belangrijke stimuleringsprogramma’s achterwege laat. 

 

ONZE VOORSTELLEN 

 De provincie richt zich vooral op het zo optimaal mogelijk uitvoeren van de wettelijke 

taken, zet de rijksmiddelen alleen hiervoor in en bezuinigt er niet op. 

 

 Als toezichthouder is de provincie vooral dienstverlenend en ondersteunend ten behoe-

ven van de gemeenten. 

  

 De provincie werkt uit hoe zij de inwoners via referenda en (lokale) hoorzittingen meer 

invloed bij de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van het beleid kan geven. 

 

 Als werkgever geeft de provincie het goede voorbeeld waar het gaat om de instem-

mings-, advies- en inspraakrechten van de medewerkers. De provincie draagt actief 

zorg dat haar personeelsbestand een afspiegeling van de samenleving is. 

 

 Gezien de ontwikkelopgave van de provincie kan inhuur van externe deskundigen 

nodig zijn. De kosten hiervan mogen nooit meer bedragen dan maximaal 10 % van het 

totale bedrag dat jaarlijks aan personeelskosten wordt uitgegeven. 
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 Leden van Gedeputeerde Staten mogen alleen nevenfuncties vervullen die recht-

streeks voortvloeien uit de eigen functie. Eventuele vergoedingen voor de nevenfunc-

ties komen ten goede aan de provincie. 

 

 Aan het gebruik van dienstvoertuigen door leden van Gedeputeerde Staten worden 

strikte voorwaarden gesteld. Het gebruik anders dan voor het vervullen van de functie 

en de direct daaruit voortkomende verplichtingen wordt tegengegaan. Terwijl het 

gebruik van het openbaar vervoer nadrukkelijk wordt gestimuleerd. 

 

 Bij de uitvoering van projecten moet de provincie zeer terughoudend zijn in het aan-

gaan van samenwerkingsconstructies met private (commerciële) partijen. Een derge-

lijke publiekprivate samenwerking (PPS) is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. 

Hierbij moeten de democratische controle en de publieke belangen afdoende gewaar-

borgd worden. 

 

 Het toezicht en de controle op de juiste besteding van subsidies en de correcte nale-

ving van de subsidievoorwaarden blijft de nodige aandacht vragen. De provincie neemt 

hiervoor in de subsidiebeschikkingen meetbare prestatie indicatoren op, waar het 

maatschappelijke effect aan afgemeten kan worden. 

  

 Provinciale subsidies die verstrekt worden aan bedrijven en instellingen worden, onder 

voorwaarden, bij winstgevendheid terugbetaald aan de provincie. De salariëring van de 

bestuurders moet voldoen aan de Rijksregeling, waarbij bonussen zijn uitgesloten. 

 

 

 

 

(Provinciehuis Flevoland) 
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 77  NNaaaarr  eeeenn  ccoommpplleettee  pprroovviinncciiee  

Ontwikkelingsopgaven 
 

Provincie Flevoland is nooit bedoeld om uitsluitend als voedselproducent 

voor het ‘oude land’ te dienen, maar heeft naast de natuurontwikkeling opga-

ven in het Markermeer/IJmeer, de ontwikkeling van nieuwe natuur en het 

beheer van de natuurgebieden ook een belangrijke opgave in de realisatie 

van woningbouw voor de Randstad in de vorm van Almere 2.0. 

 

Naast deze opgaven ligt er ook een Rijksclaim op de uitbreiding van Luchthaven 

Lelystad. Verder wordt de ontwikkeling van de overslaghaven Flevokust in nauwe 

samenwerking met de gemeente Lelystad ter hand genomen. Waarbij het van 

belang is dat de economische ontwikkeling van Noordelijk en Oostelijk Flevoland 

gelijke tred houdt met de rest van de provincie, terwijl de bereikbaarheid en de 

leefbaarheid van de kernen niet uit oog mag worden verloren. 

 

ONZE VOORSTELLEN 

 Almere 2.0 

o De ontwikkeling van Almere tot een aantrekkelijke, vitale en complete stad is voor-

waarde voor de voorziene opvangtaak van Almere. 

o Verbetering van de infrastructuur, zowel qua openbaar vervoer als wegverbinding, 

richting Amsterdam en Hilversum / Utrecht, moet hoge prioriteit krijgen. 

 

 Flevokust 

o In nauwe samenwerking en in goed overleg met de gemeente Lelystad wordt de 

overslaghaven Flevokust ontwikkeld. Waarbij de ontwikkeling van de buitenhaven 

door de provincie wordt gerealiseerd en de gemeente Lelystad zorgdraagt voor het 

binnendijkse industrieterrein. Daar mogen geen financiële belemmeringen bij 

optreden. 

 

 Luchthaven Lelystad 

o Uitbreiding van de Luchthaven Lelystad vindt uitsluitend plaats voor zover deze 

aantoonbaar geen nadelige gevolgen voor de gezondheid, leefbaarheid en het 

milieu heeft. 

o De bereikbaarheid moet via een hoogwaardige Ov-verbinding plaatsvinden. 

 

 Markermeer/IJmeer 

o Uitvoering geven aan met het Rijk en de regio gemaakte afspraken over het op peil 

brengen van de natuurwaarde in de werkmaatschappij Toekomst Bestendig Ecolo-

gisch Systeem (TBES). 

 

 Ontwikkeling van Nieuwe Natuur 

o De verordening Groen Blauwe Zone die is vastgesteld voor de realisatie van het 

voormalige OostvaardersWold wordt zo snel mogelijk ingetrokken. 

o De vrijkomende gronden worden door ruiling en verkoop elders in Flevoland benut 

om de vernattigsproblematiek op te lossen en nieuwe natuur aan te leggen zonder 

dat er van versnippering sprake is.  
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(Zonne-eiland bij de Noorderplassen in Almere) 

 

 

 

(Werelderfgoed ‘Schokland’) 
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88  RRooll  eenn  ttaakkeenn  vvaann  ddee  pprroovviinncciiee  

Toelichting 
 

De provincie is een bestuurslaag tussen het Rijk en de gemeenten. De provin-

cie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke taken, waarvoor 

het Rijk te groot of te ver weg is. De gemeenten te klein zijn of een regionale 

samenhang vereist. Verder houdt de provincie toezicht op het bestuurlijk 

functioneren van de gemeenten en de gemeentelijke financiële huishouding. 

Het provinciebestuur bestaat uit de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten 

en het College van Gedeputeerde Staten. Zij worden ondersteund door circa 390 

medewerkers, die voor het merendeel werkzaam zijn vanuit het provinciehuis in 

Lelystad. 

Met ingang van 2015 hebben in Provinciale Staten 41 gekozen Statenleden zitting, 

die het provinciale beleid op hoofdlijnen bepalen, de belangrijkste beslissingen 

nemen en het College van Gedeputeerde Staten controleren. Een andere belang-

rijke taak van de Statenleden is dat zij eens in de vier jaar de leden van de Eerste 

Kamer der Staten-Generaal kiezen. 

Het College van Gedeputeerde Staten is het dagelijks bestuur van de provincie en 

bestaat uit de Commissaris van de Koning (tevens voorzitter van zowel Provinciale 

als Gedeputeerde Staten) en vier gedeputeerden, ieder met hun eigen beleids-

terrein, ook wel portefeuilles genoemd. 

 

TAKEN VAN DE PROVINCIE 

1. Zorg voor de fysieke leefomgeving 

 Maakt afspraken met de gemeenten over de indeling van de openbare ruimte in de 

provincie. 

 Stelt een ‘Structuurvisie’ voor de gehele provincie op. Legt daarin vast waar in grote 

lijnen huizen mogen komen, landbouw, natuurgebieden, kantoren, bedrijfsterreinen 

en wegen, in het Provinciaal OmgevingsPlan (POP). 

 Toetst de bestemmingsplannen van de gemeenten aan het Provinciaal Omgeving 

plan. 

 

 

2. Water en milieu 

 Geeft via de Omgevingsdienst milieuvergunningen af, controleert deze op de nale-

ving en maakt afspraken over het beperken van stank en luchtvervuiling. 

 Verricht onderzoek en zorgt voor de schoonmaak van verontreinigde terreinen. 

Stimuleert hergebruik en milieuvriendelijke afvalverwerking; 

 Regelt samen met Rijk, gemeenten en het waterschap: 

o het voorkomen van wateroverlast; 

o het bevaarbaar blijven van vaarwegen, sloten en plassen; 

o dat er gezond zwemwater is; en 

o dat het afvalwater van huishoudens en fabrieken wordt gezuiverd. 
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3. Verkeer en vervoer 

 Draagt zorg voor de: 

o aanleg, beheer en onderhoud van de provinciale wegen, fietspaden, bruggen en 

viaducten. 

o bediening van bruggen en sluizen. 

o verkeersveiligheid op de provinciale wegen 

 Zorgt voor alternatieve vormen van vervoer, zoals regiotaxi, en ontwikkelt deze zo 

nodig. 

 Regelt samen met gemeenten het openbaar vervoer en de aanleg van carpool-

plaatsen. 

 

 

4. Economie, werk en inkomen  

 Werkt samen met gemeenten, werkgevers en werknemers aan een goed vesti-

gingsklimaat voor bedrijven en instellingen. 

 Signaleert: 

o knelpunten en ontwikkelt initiatieven op het gebied van werkgelegenheid. 

o de regionale economie 

o en ondersteunt scholings- en trainingsprojecten en het bij elkaar brengen van 

(startende) ondernemers en opleidingsinstituten. 

 Stelt subsidies beschikbaar en helpt bij het aanboren van subsidiebronnen bij Rijk 

en de Europese Unie. 

 

 

5. Natuur en landschap 

 Stimuleert het behoud van natuurwaarden in agrarische gebieden. 

 Ontwikkelt en houdt samen met Rijk, landbouw, natuurbescherming en landschaps-

stichtingen, de natuurgebieden en het landschap in stand. 

 

 

6. Samenleving 

 Bevordert de cultuur, recreatie, toerisme en de sportbeoefening. 

 Ondersteunt vernieuwende kunst- en cultuurprojecten. 

 Draagt zorg voor een vitaal platteland en de leefbaarheid in de dorpen en kernen. 

 

 

7. Wonen 

 Ziet toe op een evenwichtig volkshuisvestingsbeleid door gemeenten. Daarbij gaat 

het om zaken als de afstemming tussen vraag en aanbod, wachtlijsten, bijzondere 

woonvormen, alsook starters- en seniorenwoningen, enz. 
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(Urkervaart) 
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