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Forum voor Democratie (FvD) 
Flevoland 
 
ALGEMENE OPVATTINGEN OVER BESTUUR FLEVOLAND 
 
Focus op kerntaken (samenwerking met andere organisaties maar zo min mogelijk overlapping) en 
lange termijn (veelal vraagstukken die de regeertermijn overstijgen). 
Opdrachten/taakstellingen vanuit de centrale overheid of (semi)overheidsorganen actief ter 
discussie stellen als deze strijdig is met het belang van Flevoland. 
 
SPECIFIEKE OPVATTINGEN OVER TE VORMEN COALITIE 
 
Voorkeur voor brede coalitie, uitgevoerd als een open coalitie met een liefst partij onafhankelijk 
college van drie professionele bestuurders (zie hieronder bij kerntaak 7). 
 
BELANGRIJKE THEMA’S PER KERNTAAK 
 
1. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling, waaronder waterbeheer 
Actief toezicht houden op gemeenten t.a.v. hun doelen op het gebied van woningbeleid. 
Pragmatisch en resultaatgerichte vergunningsprocedures. Het moet sneller. 
Voorrang bij toewijzing van woningen aan bestaande bewoners, c.q. kinderen van, i.v.m. 
bijeenhouden van familiebanden. 
Voorstander van luchthaven Lelystad, maar: 
- Overlast door laagvliegroutes beperken of uitsluiten  
- MER moet representatief zijn, goede studie naar risico’s vogeltrek 
- Voorlopig alleen overbrengen luchtvaartmaatschappijen vanuit Schiphol 
 
2. Milieu, energie en klimaat 
Wel een rol spelen in verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en verbeteren 
van de luchtkwaliteit, maar FVD ziet geen heil in windmolenparken en zonneweides, en is tegen de 
wijze waarop onder druk van de subsidiestroom van de landelijke overheid het landschap verwoest 
wordt. FVD wil een onderzoek naar de effectiviteit van windmolens/zonneparken en de 
rol/belangen van investeerders. 
 
3. Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden 
Toerisme of toerisme bevordering is geen kerntaak van de provincie. Specifiek voor Flevoland is er 
juist behoefte aan werkgelegenheid die gebaseerd is op kennis en vaardigheden van organisaties 
verzameld in clusters.  
Natuurgebieden dienen primair als recreatieverblijven voor de lokale bevolking. FVD wil een sanity 
check op de ecologische experimenten met grote grazers in de Oostvaardersplassen, en een hand op 
de knip t.a.v. de Nieuw Land plannen. Het argument dat het geld van elders komt is niet relevant 
en benadrukt alleen maar dat Flevoland door budgetschieters wordt ingericht, en niet door eigen 
democratisch gekozen beleidsmakers.  
 
4. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer 
Almere moet tot 2040 doorgroeien naar 350.000 inwoners. Ondanks investeringen in de verbinding 
naar Amsterdam gaat deze vastlopen. FVD is voorstander van lightrail, o.a. voor de IJmeerlijn en 
voor het doortrekken van een verbinding naar Leeuwarden (Lelylijn) en van het uitvoeren van een 
lightrail verbinding door Almere, langs de zuidkant richting Utrecht langs de A27. Dit hoeft niet in 
1x aangelegd te worden, maar vergt wel als eerste stap dat binnen de provincie meer plancapaciteit 
moet komen met specialisten die goede kennis hebben van lightrail. 
 
5. Regionale economie 
FVD is tegen het aantrekken van werkgelegenheid zonder duidelijk lange termijnbeleid want dit 
levert het risico op dat sluipenderwijs alleen conjunctuurgevoelige of alleen subsidiegevoelige 
werkgelegenheid ontstaat. Forum voor Democratie dringt daarom aan op clustervorming rond 
unieke, aan de regio gebonden integratoren. Clusters van kennis en toepassingen trekken autonoom 
nieuwe activiteiten aan. 
 
 
 



6. Culturele infrastructuur en monumentenzorg 
Bewaken identiteit van onze regio op het gebied van afkomst, geschiedenis, waarden en taal; 
Geen subsidies waarbij segregatie wordt bevordert;  
Voor effectief cultuurbeleid is niet per definitie meer geld nodig. Er moet gekeken worden naar de 
uitgaven en effectiviteit ervan; 
De provincie moet vooral een faciliterende rol met als doel zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid 
geven van cultuur gebruik te maken; 
 
7. Kwaliteit van het openbaar bestuur 
Bestuurlijke ondermijning keihard aanpakken, door als provincie gezamenlijk op te trekken met de 
partners in de keten; 
Ruimte geven aan gemeenten, die als eerste overheid het dichtst bij de inwoners staan;  
FVD streeft naar een transparant bestuur dat de verbinding met en draagvlak in de samenleving van 
Flevoland zoekt; 
Open coalitie met professionele bestuurders; 
Invoeren van referenda daar waar dit mogelijk is; 
Programma’s uit het IBP transparant uitvoeren, betrouwbare overheid; 
Focus op kerntaken. 



VVD 
 
 
Inhoudelijke speerpunten voor de VVD: 

• Gericht blijven op de wettelijke Kerntaken; 
• Duurzame energie en klimaat: niet stoppen met energietransitie, geen kapitaalvernietiging 

door voortijdig afbreken. Geen nieuwe windmolens op land, alternatieve en innovatieve 
energiebronnen zoals geo-thermie. Zonneladder i.v.m. zon op land; 

• Opening Lelystad Airport in 2020 en actieve steun van alle coalitiepartijen; 
• Financiën: sluitende begroting & geen verhoging MRB; 
• Extra middelen voor robuuste infrastructuur en opheffen knelpunten; 
• Geen nieuwe natuurprojecten ten koste van landbouwgrond; 

 
Overige punten treft U aan in ons verkiezingsprogramma. 
 
Samenstelling: De VVD vindt uitbreiding van College van GS (max 4,5 fte) volstrekt niet opportuun 
en bovendien is er geen werk voor meer Gedeputeerden. Mocht het zo zijn dat er een brede coalitie 
ontstaat met 6 partijen of meer, dan zouden er combinaties gemaakt moeten worden waarbij 
partijen gezamenlijk een gedeputeerde leveren. Verder hecht de VVD aan een stabiele coalitie op 
basis van een coalitieakkoord waar de partijen zich aan houden, zowel leden van GS als fracties, en 
dit positief en gezamenlijk uitdragen. Dat wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor een eigen 
identiteit van partijen.  
 
Coalitievoorkeur: Dit hebben wij al aangegeven. Ervaren partijen (VVD en CDA)  aangevuld met FvD 
en GL (winnaars) is een optie. Verkennen over rechts (aanvulling PVV/ 50+/SGP) is mogelijk, maar 
wel met voorafgaand een goed gesprek. Verkennen over wat meer naar links biedt ook 
mogelijkheden, waaronder het heropenen van het gesprek met de PvdA. We moeten af van 
polarisatie en samen aan de slag. Gegeven het feit dat in dat geval veel partijen nodig zijn 
(minimaal 7) zal aantal partijen gezamenlijk een gedeputeerde moeten leveren. De VVD staat te ver 
af van de PvdD. Samenwerken zien wij niet als kansrijk.  
 
Omgangsvormen: De VVD sluit niemand uit en ziet ook geen blokkades. Wel is het zo dat we met 
een aantal partijen eerst een gesprek willen hebben over het morele kompas, alvorens we verdere 
gesprekken zouden willen aangaan. Wij hebben dit al toegelicht. Als er partijen zijn die blokkades 
zien in de samenwerking met de VVD, dan gaan wij met alle plezier hierover in gesprek. Wij 
hechten daarbij aan transparantie.  
 
 
  



PVV 
 
 
Belangrijke aandachtspunten PVV voor coalitie Flevoland 2019-2023 
- Akkoord op hoofdlijnen. 
- Afspraak is afspraak (actuele ontwikkelingen kunnen natuurlijk aanleiding zijn tot aanpassing 

akkoord). 
- Onderwerpen die nadere toelichting behoeven tussen beoogde coalitiepartijen vooraf bespreken 

om verrassingen achteraf te voorkomen. 
- Geen breekpunten. 
- Open houding naar oppositie. We willen allemaal Flevoland zo goed mogelijk op de kaart zetten. 
- Altijd op de inhoud. Nooit op de persoon. 
- Solide financieel beleid. 



GroenLinks 
 
Belangrijke zaken voor GroenLinks voor eventuele coalitiebesprekingen. 
 
Vooraf 
Met de verkiezingsuitslag past het niet om een volledig dichtgetimmerd coalitieakkoord te 
realiseren. Wat ons betreft een akkoord op hoofdlijnen met een duidelijke, gedeelde visie en 
ambitie over: waar willen we naartoe met Flevoland?  Om oppositiepartijen, maar ook 
coalitiepartijen, de kans te geven hun rol goed in te vullen, vinden wij het belangrijk om ruimte in 
te bouwen waar dat kan. Zo kunnen PS en GS elkaar scherp houden. Wij zien graag dat het college 
bestaat uit een mooie afspiegeling van de samenleving voor wat betreft man/vrouw, leeftijd, 
achtergrond), waar kwaliteit uiteraard altijd op 1 staat. Het college heeft een open en transparante 
houding naar inwoners en naar PS. Voor GL zijn de volgende thema’s belangrijk in de 
onderhandelingen: 
 
Klimaat.  
GL maakt zich grote zorgen over de opwarming, het dramatische verlies aan biodiversiteit en de 
natuurrampen, die vooral armere landen treffen. In dit kader wil GL maximaal inzetten op taken die 
voorvloeien uit het klimaatakkoord, liefst nog een tandje hoger, waarbij we niet moeten afwachten 
wat andere provincies (gaan) doen. Dat betekent: 

1) Vol inzetten op de energietransitie, die moet leiden tot een energieneutraal Flevoland in 
2030. Daarbij gaat het wat ons betreft om allerlei vormen van het opwekken van duurzame 
energie (windenergie, zonneweides, geothermie etc.). Zonneweides zijn een uitstekend 
alternatief voor boeren die getroffen worden door bodemdaling. 

2) Het stimuleren van energiebesparing en het duurzaam maken van woningen, waarbij de 
lasten niet alleen op de schouders van de inwoners moeten komen. 

3) Heldere doelen en indicatoren om de voortgang van de energie transitie en het verminderen 
van de CO2uitstoot te kunnen meten (er komt een landelijk monitor systeem die ook in de 
RES gebruikt gaat worden). 

 
Landbouw en Natuur 
Natuur inclusieve landbouw en verbinding met natuur is belangrijk voor het herstel van de 
biodiversiteit, insecten, vlinders en weidevogels, die ook in Flevoland dramatisch achteruitgaan. De 
kringlooplandbouw biedt nieuwe kansen, wat ons betreft met maatregelen voor minder gif (m.n. in 
de bloembollenteelt) en meer ruimte voor gezond en duurzaam geproduceerd voedsel. Daar past 
een stimuleringsbeleid bij voor boeren die willen overschakelen op biologische landbouw en 
diervriendelijke veeteelt (transitie subsidies bijvoorbeeld). GL vindt het belangrijk dat boeren een 
eerlijke prijs krijgen voor hun producten. GL is een van de initiatiefnemers van het Nationale Park 
Nieuw Land en pleit voor een snelle uitvoering, daar mag best meer (provincie) geld naar toe. 
 
Lelystad Airport 
Vanwege de verwachte verhoging van de CO2-uitstoot, de geluidshinder en de impact op de fauna 
(het ruimen van ganzen en andere dieren), zijn wij niet voor de uitbreiding. Dit is echter een 
landelijk besluit en daar zullen wij constructief mee omgaan.  
 
Economie. 
GL onderschrijft het belang van investeringen ten gunste van de werkgelegenheid. De plannen voor 
het ontwikkelen van een maritieme haven bij Urk en andere initiatieven om bedrijven aan te 
trekken in Flevoland juichen wij toe. Ook de energietransitie en de verwachte stijging in de 
recreatiesector met de realisatie van het NPNL, leveren banen op. 
 
Mobiliteit en infrastructuur 
Er is al veel in asfalt geïnvesteerd, wat GL betreft is nu uitbreiding van het OV en het 
(snel)fietspaden netwerk aan de beurt. Wij denken daarbij aan de Zuiderzeelijn, de IJmeerlijn en 
betere ov-verbindingen met de kleine kernen. 
 
Inclusiviteit en betrokkenheid van burgers. 
Flevoland is een multiculturele provincie en wij vinden dat mensen met welke achtergrond of 
seksuele voorkeur dan ook zich thuis moeten voelen in de provincie. Wij vinden het een grote 
uitdaging om inwoners beter te betrekken bij de provinciale politiek. 



CDA 
 
Kernpunten CDA, of met welke bril kijken wij: 
 
Het CDA baseert de inhoudelijke samenwerking binnen een coalitie op een goed uitgewerkt akkoord 
waarin een duidelijke visie èn ambitie de basis vormen. 
 
Daarbij hoort een passend financieel kader met een sluitend meerjarenperspectief, met het 
principe van de open provinciale huishouding als uitgangspunt. Dit betekent dat de provinciale inzet 
zich richt naar de maatschappelijke opgave passend bij de Flevolandse regionale schaal met een 
werkwijze in afstemming op de dynamische en veranderende omgeving. 
 
Thema’s die in elk geval van belang zijn voor het CDA: 
 

- De krachtige samenleving is een belangrijk thema zoals ondermeer ook verwoord in de 
omgevingsvisie. In samenhang met de sociaaleconomische ontwikkeling van Flevoland ziet 
het CDA een aantal opgaves namelijk; vitaal platteland, voorzieningenniveau, gezondheid 
en zorg. 

- Bereikbaarheid; met daarbij meer inzet op slim en innovatief OV aanbod gebaseerd op 
smart mobility concepten.  

- Regionale economie; met daarbij een Human Capital agenda die wordt opgebouwd met 
lokale en regionale partners en gaat over het creëren van voldoende arbeidspotentieel en 
leven lang leren. 

- Landbouw en Visserij; met daarbij inzet op voedsel voeding en gezondheid waarbij de agro 
en visserij productie meer in verbinding komt met de consumentvraag. 

- Duurzaamheid is een belangrijk maatschappelijke opgave dat zich richt op energie, klimaat, 
wateropgave en circulaire economie. Flevoland biedt ruimte voor duurzame ontwikkelingen 
en innovaties. 



Partij van de Arbeid (PvdA) 
 
Opmerkingen vooraf 
 
• Graag voldoet de PvdA aan het verzoek van de informateurs om de belangrijkste 

programmatische aandachtspunten op een rijtje te zetten. Dat laat onverlet dat 
samenwerkingsbereidheid vanuit een gedeelde visie en ambitie en solidariteitsbesef ten gunste 
van een verbonden samenleving voor ons startpunten zijn om politiek te bedrijven.  

• Het afgelopen jaar heeft de PvdA constructief en effectief samengewerkt in de coalitie met 
VVD, CDA, CU en D’66. Het zal dan ook niet verbazen dat, naast de inhoud van ons 
verkiezingsprogramma, zowel de ‘Omgevingsvisie FlevolandStraks’ als het document ‘Vensters 
op Flevoland’ (geactualiseerd in de ‘Handreiking coalitiebesprekingen 2019-2023’) voor wat 
betreft de PvdA een goede basis vormen voor voortgezette programmatische samenwerking. 

 
Onze speerpunten 
  
1. Zeker zijn van goed werk, zorg dichtbij huis, kansrijk onderwijs en betaalbaar wonen. Dat is de 

basis voor iedereen. Dat is waar we het allemaal voor doen. We willen werken aan een sterke 
en sociale samenleving door te investeren in het verbeteren van de sociaal-economische positie 
van de Flevolanders. We volgen samen met partners de regionale sociale en economische 
ontwikkelingen op de voet. Dit om gezamenlijk nieuwe opgaven tijdig te signaleren en die op 
een passende wijze te agenderen. Denkbare onderwerpen zijn de invloed van technologie op de 
arbeidsmarkt, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, de vraagstukken rondom 
vergrijzing en gezondheid, en het voorzieningenniveau bij groei of krimp. Welvaart en welzijn 
gaan hierbij hand in hand. Dat levert een Krachtige samenleving op. Werken aan een krachtige 
samenleving betekent voor de provincie: 

a. Niet het vastgestelde wettelijke (kern)takenpakket maar de maatschappelijke opgave is  
leidend bij de vraag of de provincie acteert; 

b. We acteren daar waar de maatschappelijke vraag ontstaat en waar de provincie als 
krachtig middenbestuur een – veelal faciliterende – rol kan spelen. 

 
2. Flevoland staat op een kruispunt. Vele in gang gezette ontwikkelingen krijgen de komende 

periode als het aan de PvdA ligt haar beslag, zoals Lelystad Airport, het Nationaal Mobiliteit & 
Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse, Flevokust Haven bij Lelystad, de Maritieme 
Servicehaven Noordelijk Flevoland op Urk, en de realisatie van Almere 2.0. Die ontwikkelingen 
steunen we volop en actief. Het is onze opdracht om via meerdere sporen de Flevolandse 
economie te versterken en te zorgen dat ook de Flevolanders van deze ontwikkelingen 
profiteren. Te denken valt hierbij aan het optimaliseren van de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt en aan het bieden van ruimte voor innovatie en groei, waardoor het 
vestigingsklimaat wordt verbeterd en nieuwe banen worden gecreëerd. Bijzondere aandacht 
moet er zijn voor de circulaire economie door Flevoland als grondstofleverancier op de kaart te 
zetten. Hierbij worden reststromen uit de landbouw, bedrijven en huishoudens geschikt 
gemaakt voor duurzaam (her)gebruik. 

 
3. De Energietransitie is de komende jaren één van onze belangrijkste opgaven.  

Hierbij worden lusten (economisch profijt) en lasten (ruimtelijke impact) eerlijk 
verdeeld. Energie van en voor ons allen. Dat betekent dat het Regioplan Wind onverkort en 
volledig uitgevoerd wordt, er ruimte is voor minimaal 1.000 ha. zon in het buitengebied, en dat 
de provincie ambitieus het voortouw blijft nemen om samen met andere overheden en 
participanten via de Flevolandse Energieagenda weet te komen tot een Regionale Energie 
Strategie waarbij de ruimtelijke mogelijkheden van Flevoland optimaal benut worden. 

 
4. Begin 2019 is de Ontwikkelingsvisie voor het Nationaal Park Nieuw Land vastgesteld. Door deze  

ontwikkeling ontstaat een groot en verrassend natuurgebied waar de Lepelaarsplassen, 
Oostvaardersplassen, Marker Wadden en Markermeer deel van uitmaken. Hiermee zetten we het 
Verhaal van Flevoland op de kaart en geven we een forse impuls aan natuurbeleving en 
toerisme. De visie van Mecanoo architecten is voor ons een buitengewoon waardevolle stip op 
de horizon, waarbij we komende periode stap voor stap onderdelen gaan realiseren en kansen 
gaan benutten. In de woorden van Francine Houben: “Nieuw Land wordt een nationaal park 
nieuwe stijl, waar flora en fauna centraal staan. Met ruimte voor rust, duisternis, ruigte en 
avontuur.”  



 
5. De provincie werkt opgavengericht en verbindt. Als middenbestuur en ‘schakelprovincie’ 

versterken we de samenwerking met onze gemeenten, zijn we een actieve partner binnen de 
Metropoolregio Amsterdam en hebben we goede contacten met de Regio Zwolle. Als 
belangenbehartiger vervullen we een schakelfunctie tussen gemeenten en de rijksoverheid, 
proberen we relevante wet- en regelgeving in Brussel te beïnvloeden en de kansen te benutten 
die Europese subsidies bieden voor Flevoland. Het uitgangspunt voor betrokkenheid van de 
provincie is toegevoegde waarde. Niet de regels zijn ons uitgangspunt, maar de bedoeling van 
die regels. Opgavengericht werken is hierbij geen doel op zich, maar een instrument om 
toegevoegde waarde te kunnen bieden in een snel veranderende samenleving. De  
‘Omgevingsvisie FlevolandStraks’ is een mooi voorbeeld van werken op basis van meer 
samenhang, een meer integrale benadering en minder verkokering in het beleid.  

 
 
 



ChristenUnie 
 
 
Samenstelling  

1. Wij willen met alle partijen samenwerken op basis van   
a. een programmatische overeenstemming   
b. een gedeelde, (bewezen) constructieve ontwikkelvisie voor Flevoland  

2. Coalitie met breed draagvlak heeft de voorkeur waarbij minimaal 1 (of beide) winnaar(s) 
(FvD en/of GL) een rol heeft. 

3. Wij hechten ook aan een zekere mate van continuiteit in het provinciaal bestuur  
 
Inhoud  

1. De ChristenUnie kiest voor continuïteit van beleid, waarin het blijven investeren in 
voorzieningen, natuur, bereikbaarheid en economie een belangrijke plaats innemen. Hierbij 
zijn documenten zoals de omgevingsvisie ‘FlevolandStraks’, ‘vensters op Flevoland’ en 
ingezette beleidsrichtingen een belangrijke leidraad.  

2. De provincie werkt ‘opgavegericht en is verbindend’ (relatie en schakelfuntie met 
gemeenten MRA, regio Zwolle, Rijksoverheid en Brussel).   

3. Wij zien een extra investeringsopgave en leggen daarbij de volgende accenten  
a. Economie en werkgelegenheid  

- Aandacht en steun voor het MKB in Flevoland 
- Aantrekken innovatieve, duurzame bedrijvigheid (vestigingsklimaat) 
- Kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt: bijv. jongeren en mensen met een 

arbeidsbeperking  
- Floriade: voortzetten verbinding met agrofood (geen extra geld) in combinatie met 

Almere 2.0  
- Stimuleren van sociaal ondernemen 
- Aansluiting (toekomstige) arbeidsmarkt en (beroeps)onderwijs (actieve Human 

capital agenda)  
b. Acquisitie en doorontwikkelingen Flevoland als logistiek knooppunt (w.o. de 

havenontwikkeling Urk en Lelystad, luchthaven, MITC, goede OV verbindingen etc )   
c. Vitaal platteland: een initiërende, proactieve opstelling van de provincie, werk maken 

van de landbouwvisie waarbij het sluiten van kringlopen en de samenhang met natuur 
van belang zijn. Aandacht voor de ontwikkelingen op het platteland 

d. Duurzaamheid: onderzoeken de mogelijkheden van andere vormen van duurzame 
energie dan alleen wind en zon en het provinciaal vorm geven van de energietransitie 
en eventuele landelijke opgave. 

e. Natuur, Toerisme en recreatie: versterking infrastructuur en combinaties met 
natuurontwikkeling waarbij ook aandacht voor de randmeren.  

4. De ChristenUnie staat voor een degelijk financieel beleid vanuit het principe van een ‘open 
financiele huishouding’.  

5. Er is wat de ChristenUnie betreft ruimte voor taakverruiming   
a. Krachtige Samenleving (o.a. zorglandschap)  

 
 



Socialistische Partij (SP) 
 
SP Kernpunten 
 

1. Een gezond en leefbaar Flevoland waarin de volksgezondheid en het milieu voorop staan. 
Dit houdt in een volwaardig ziekenhuis in Lelystad en/of Emmeloord, zeker met de 
uitbreiding van het vliegveld. Tevens het streng houden aan milieunormen m.b.t. het 
vliegveld. Maar ook een groene leefomgeving. 

2. Een spoorlijn naar het Noorden, de Zuiderzeelijn of Lelylijn. 
Spreekt voor zich. Betere ontsluiting naar het noorden geeft allerlei mogelijkheden m.b.t. 
onderwijs en werk. 

3. Iedereen profiteert mee van de energie van windmolens in de polder. 
Spreekt voor zich. Als men de lasten van windmolens moet tolereren, dan ook de lusten. 

4. Goed openbaar vervoer, ook in de kleine kernen. 
Volwaardig openbaar vervoer met beroepschauffeurs en geen vrijwillige buurtbussen. 
Ontsluiting van de kleine kernen door goed OV is cruciaal om het platteland leefbaar te 
houden voor jong en oud. 

5. Minder culturele prestigeprojecten, maar meer cultuur voor iedereen. 
Er zijn nu genoeg grote landschapskunstwerken. Het geld dat daarvoor is geoormerkt, moet 
nu gaan naar het instant houden en vooruit helpen van allerlei vormen van kunstuitingen in 
de dorpen en steden, zoals toneelverenigingen, muziekscholen, et cetera. 

6. Max 4 FTE aan gedeputeerden.   
Bij meer partijen zijn  deeltijd gedeputeerden een mogelijke oplossing. 

7. Een bestuur dat niet alleen zorg draagt voor de  hardware  in de provincie maar ook voor 
de software.  
Dit komt tot uitdrukking in aandacht en middelen voor de krachtige samenleving en 
ondersteuning van initiatieven die vanuit de Flevolanders daarvoor worden aangedragen. 
(Aansluitend op vastgestelde  Omgevingsvisie; ja mits in plaats van nee tenzij.) 
 
 
 

 



50PLUS 
 
Speerpunten 50PLUS Flevoland  
 
Aparte portefeuille ´Ouderenbeleid´  
Het opkomen voor de belangen van (jongere) ouderen is onze ‘reason for being’. Daarom pleiten wij 
voor een aparte portefeuille ouderenbeleid onder één portefeuillehouder. De verantwoordelijke 
portefeuillehouder heeft daarbij de taak om pro-actief kansen en bedreigingen voor ouderen te 
signaleren en hierop te acteren. En waar mogelijk initiërend op te treden om de positie van ouderen 
te verbeteren.  
 
Zorg  
Goede zorg is onze grootste zorg. Met een verwachte verdubbeling van het aantal ouderen in de 
provincie de komende jaren, met een evenredig groeiende vraag naar poliklinische en klinische 
zorg, is het verdwijnen van een volwaardig ziekenhuis in Lelystad onacceptabel. Wij verwachten van 
de provincie een maximale inspanning om samen met zorgverzekeraars, zorgaanbieders en 
landelijke overheid te komen tot herstel van een adequaat zorgaanbod.  
 
Energietransitie, milieu en klimaat  

- 50PLUS is voor innovatieve, duurzame ruimtelijke ontwikkeling en een verantwoorde 
energietransitie.  

- Vóór realistische maatregelen om CO2 uitstoot te reduceren, mits haalbaar en betaalbaar.  
- Tegen opgelegde ‘vergroening’ van woningen zoals versneld van het gas af. Geen 

onbetaalbare warmtepompen etc. zonder financiële compensatie.  
- Minder windmolens op land, vervangen bestaande molens door nieuwe molens met hoger 

rendement.  
- Geen zonneparken op kostbare landbouwgrond.  

 
Wonen  
Woningnood en een gebrek aan betaalbare levensloopbestendige woningen is een groot en acuut 
probleem in de provincie. Voor ouderen die willen verhuizen naar een seniorenwoning is er geen 
aanbod. Zij blijven daardoor gedwongen wonen in hun te groot geworden huis, met als gevolg dat 
deze woningen niet beschikbaar komen voor jonge gezinnen. Wij realiseren ons dat de provincie 
hier in directe zin weinig aan kan doen maar wel invloed kan uitoefenen. Speerpunt voor 50PLUS is 
dat de provincie in overleg treedt met gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars en haar 
positie binnen de MRA gebruikt om de volgende doelstellingen te realiseren:  

- Bij nieuwbouwprojecten een verplicht percentage betaalbare seniorenwoningen opnemen, 
bij voorkeur in combinatie met passend zorgaanbod.  

- Een adequaat subsidiefonds voor mensen die hun huidige woning levensloopbestendig willen 
maken.  

- Voldoende ouderenvoorzieningen in de directe woonomgeving.  
 
Regionale bereikbaarheid/ OV/ economie  
50PLUS ziet Lelystad Airport als belangrijke economische motor van Flevoland. Maar wij zijn tegen 
het nu al besluiten over de toekomstige ontwikkeling van Lelystad Airport tot grootschalig 
‘volwaardig’ vliegveld. Eerst afwachten of de aannames in de huidig MER de komende jaren ook in 
de praktijk worden bevestigd.  
Goede bereikbaarheid over de weg en met het OV is voor ouderen belangrijk om niet in een 
isolement te raken. Daarom pleit 50PLUS voor het in de provincie kosteloos of met korting in 
daluren aanbieden van openbaar vervoer aan AOW-gerechtigden.  
 
50PLUS wil dat de provincie i.s.m. de landelijke overheid de verbindingen tussen de polder en 
andere delen van Nederland optimaliseert. Dit geldt bijvoorbeeld voor de verbinding met Utrecht 
over de weg en met het OV, de Ketelmeertunnel en verdubbeling van de N50.  
 
De provincie moet bij het onderwerp ‘werkgelegenheid in de regio’ extra aandacht geven aan 
oudere werklozen. 50PLUS ziet het als een groot probleem dat veel 50plussers op de arbeidsmarkt 
al economisch ‘afgeschreven’ lijken te zijn. De provincie kan hierbij zelf het goede voorbeeld geven 
door in haar personeelsbeleid bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een oudere te geven.  



 
Intensiveren en optimaliseren van de inspanningen door de provincie bij het verkrijgen van subsidies 
uit Brussel.  
 



 

D66 
 
We bouwen al decennia aan een provincie waar het goed wonen en werken is, met alle aspecten die 
daarbij horen. Dat heeft een jong-volwassen provincie opgeleverd, waar nog volop aan ontwikkeld 
wordt. Het is voor D66 belangrijk dat grote lijnen van de ontwikkeling van Flevoland die in het 
verleden zijn ingezet, doorgezet worden. Denk daarbij aan de ontwikkeling en 
beleidsuitgangspunten, zoals; 

• De ontwikkeling van Luchthaven Lelystad. 
• De toekomstvisie van het Nationaal Park Nieuw Land.  
• Beleidskader Oostvaardersplassen 
• Maritieme strategie 
• Samenwerking in en met Europa, het rijk, gemeenten en andere partners 
• Etc. etc. 

 
Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke accenten die in lijn liggen met die ontwikkelingen, die 
voor D66 specifiek van belang zijn. 
 
Energietransitie en duurzaamheid – de laatste jaren is hard gewerkt aan het regioplan Wind en aan 
de Flevolandse energieagenda. Deze willen we onverkort uitvoeren. Het is voor D66 van groot 
belang dat gewerkt blijft worden aan het bereiken van onze ambities op het gebied van klimaat, 
energie en duurzaamheid. D66 wil een duidelijke en ambitieuze ambitie om de energietransitie en 
Flevoland te versnellen. Niet alleen met windenergie, maar ook door ruimte te bieden aan andere 
vormen van duurzaam opgewekte energie, zowel groot- als kleinschalig. 
 
Toerisme/recreatie en kunst/cultuur – een provincie waar het fijn wonen is, heeft ook haar 
recreatie en cultuur op orde. Dat gaat niet vanzelf. De ontwikkeling die de laatste jaren is ingezet 
voor de versterking van de toeristische sector biedt ook belangrijke kansen kansen voor economie 
en werkgelegenheid en heeft de potentie de belangrijkste groeisector van de komende jaren te 
worden. Ook voor de ontwikkeling van de culturele sector is een goede uitgangspositie geschapen, 
met onder meer de totstandkoming van het Flevolandse culturele regioprofiel en de erkenning 
daarvan door het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur. Omdat culturele voorzieningen een 
uitstraling hebben tot buiten Flevoland is de link tussen cultuur en toerisme van belang om te 
benutten. Voor D66 is het belangrijk dat we de culture sector verder kunnen versterken, mede 
omdat dit het Verhaal van Flevoland kracht bij kan zetten én een belangrijke bijdrage levert aan de 
leefbaarheid en aantrekkingskracht van Flevoland. 
 
Bestuurscultuur – de bestuurscultuur moet wat D66 betreft gericht zijn op constructieve 
samenwerking. Van de provincie met rijk, de gemeenten en andere partners maar zeker ook binnen 
PS. Een open houding van GS naar de inbreng van PS maakt het minder noodzakelijk om een ruime 
meerderheid voor de coalitie te hebben, aangezien het de mogelijkheid biedt bredere steun voor 
voorstellen te verkrijgen dan alleen van coalitiepartijen. Inbreng van de Staten versterkt in onze 
visie de beleidsvoorstellen van het College en het draagvlak voor de besluiten die genomen worden. 
Daarnaast is bestuurlijke betrouwbaarheid belangrijk, zowel in de zin van het nakomen van 
gemaakte afspraken als in de zin van het blijven van een goede partner in de netwerken waar we 
dat de laatste jaren geweest zijn, in Nederland en Europa. Voor een kleine provincie als Flevoland is 
de positie in het bestuurlijke netwerk en het onderhouden van goede relaties van groot belang om 
iets voor elkaar te krijgen. 



Partij voor de Dieren (PvdD) 
 
Speerpunten voor de Partij voor de Dieren Flevoland  

1. Lelystad Airport wordt niet uitgebreid.  
2. De provincie verbiedt uitbreiding en nieuwbouw van megastallen.  
3. De jacht in de Oostvaardersplassen stopt onmiddellijk en beschuttingsbossen worden 

opengesteld voor de grote grazers.  
4. De Oostvaardersplassen worden verbonden met andere natuurgebieden.  
5. De provincie stimuleert de productie en consumptie van plantaardig voedsel.  
6. Uiterlijk in 2030 is Flevoland klimaatneutraal. Er komt een ambitieus klimaatplan met 

afrekenbare tussendoelen.  
7. De provincie bevordert de participatie en gelijke behandeling van mensen, ongeacht levens- 

of geloofsovertuiging, geaardheid, afkomst, sekse en genderoriëntatie.  
8. De provincie beschermt kwetsbare dieren en planten en versterkt de natuur en de 

biodiversiteit.  
9. De provincie investeert in duurzaam, toegankelijk en betaalbaar openbaar vervoer.  
10. De provincie verbiedt de jacht op dieren. 



Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) 
 
Begeleidend document voor de informateurs van Bochove en van Beek. 
 
Voor de SGP zijn de volgende zaken van belang. 
SGP heeft de bevordering van zondagsrust hoog in haar vaandel staan. Wij zullen mensen daartoe 
altijd aanmoedigen. Een kritische noot plaatsen wij altijd bij onderdelen van de cultuurnota (Bijv. 
podiumkunst). Een nieuw landschapskunstwerk vindt de SGP ongewenst. Zonnepanelen op 
landbouwgrond is voor de SGP een stap te ver. 
 
Zaken die o.a. op het verlanglijstje van de SGP staan zijn: 

- Het borgen van het verhaal van de pioniers en eerste bewoners van de Noordoostpolder 
(vermoedelijk nabij of op Schokland). 

- Het verbreden van de N50 op het Overijsselse deel. Het deel vanaf Kampen-Zuid tot 
knooppunt Hattemerbroek moet op korte termijn haalbaar zijn. Op langere termijn zal ook 
het deel tussen Ramspol en Kampen verbreed moeten worden. 

- Toeristen die Urk aandoen wil de SGP niet teleurstellen en moeten op een logische plek 
kennis kunnen maken met de historie van de visserij en de diverse soorten vis. Kortom meer 
beleving! 

- Alle hens aan dek bij de verbetering van gezondheidszorg in Flevoland. We zullen dit per 
direct moeten beschouwen als kerntaak! 

- De verbreding/verdieping van het sluizencomplex Kornwerderzand moet kunnen rekenen op 
voortdurende steun vanuit Flevoland. 



DENK 
 
DENK staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen ongeacht afkomst, 
religie of met welk kenmerk dan ook. Er zijn veel uitdagingen in Flevoland, denk aan Lelystad 
Airport, zorg, werkloosheid. 
 
Er zijn veel zorgen onder de Flevolanders als het gaat om de stijgende prijzen van basisbehoeften 
als boodschappen, zorgpremies en energierekeningen. Burgers zien dat de lasten op dit moment 
niet eerlijk worden verdeeld. 
 

- DENK is voor goedkoper openbaar vervoer voor alle Flevolanders 
- DENK is voor uitbreiding Lelystad Airport 
- DENK is voor het verlagen van de provinciale opcenten 
- DENK is voor het op peil houden van sociale woningbouw 
- DENK is voor goede ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf 
- Discriminatie & Racisme moet te alle tijden worden bestreden 

 
Nogmaals wij gaan met iedereen de samenwerking aan mits onze idealen niet in het geding zijn. Wij 
sluiten dan ook op voorhand geen partijen uit. 
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