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Algemeen 
De ChristenUnie Flevoland kan in 2020 terugkijken op het verloop van een bijzonder jaar. 
Dit jaar werd getekend door Corona, het leerde ons digitaal vergaderen en samen te 
werken, het liet nieuwe mogelijkheden zien, maar gaf ook duidelijke beperkingen.   
 
Het bestuur: 
Het bestuur bestaat sinds februari 2020 uit 
 
Hildebrand Bijleveld (voorzitter) 
Niels Pikkert (secretaris) 
Jan Marcus de Ridder (penningsmeester) 
Rob Koelewijn (bestuurslid) 
Siebe de Graaf (bestuurslid) 
Rieke Elsenbroek (bestuurslid) 
Jannine van Schothorst (bestuurslid) 
Henriette van Keulen (bestuurslid, tot 24 juni 2020) 
 
Koers van de afdeling Flevoland 
Er waren dit jaar geen Provinciale verkiezingen of andere arbeidsintensieve 
bestuurstaken. Wel zijn er vanuit de fractie en bestuur verschillende acties ontplooit om 
de ChristenUnie Flevoland te profileren. Zo is er actief deelgenomen aan het actiecomité 
die zich bezighield met de gang van zaken rondom de Tong van Lucifer. Ook begon eind 
2020 de aanloop naar de Tweede Kamer campagne, waarbij vanuit het provinciebestuur 
een coördinerende rol is gepakt om de Flevolandse ChristenUnie kandidaatkamerleden te 
profileren.  
 
Koers van de Provinciale Staten 
Het politieke ChristenUnie-team bestond na verkiezingen van maart 2019 uit: 
 
Harold Hofstra (gedeputeerde)  
Tamara Strating (fractievoorzitter) 
Lubbert Schenk 
Bryant Heng 
 
Gedurende het politieke jaar moest een van de statenleden zicht tijdelijk laten vervangen. 
Tijdens die periode schoof Henriette van Keulen de Staten in en fungeerde Lubbert Schenk 
als fractievoorzitter. Henriette maakte tot dit moment deel uit van het PU bestuur, maar 
moest haar bestuursfunctie neerleggen, omdat Statenlidmaatschap en 
bestuurslidmaatschap onverenigbaar zijn. Jaap Oosterveld is in september 2020 beëdigd 
als Burgerlid en daarmee lid geworden van de fractie. In november 2020 is Statenlid 
Bryant Heng namens Provinciale Staten benoemd tot AV-lid bij het Interprovinciaal 
Overleg (IPO).  
 
Door het uitbreken van de Corona pandemie in maart 2020 vond het overgrote deel van 
de provinciale en fractievergaderingen en activiteiten in digitale/online vorm plaats. 
Gedurende het jaar hebben fractieleden en gedeputeerde deelgenomen aan provinciale 
activiteiten met jongeren zoals het Flevolands Jeugddebat en Op Weg naar het Lagerhuis. 
In de commissies en tijdens Statenvergaderingen heeft de ChristenUnie fractie aandacht 
gevraagd voor onderwerpen zoals jeugdwerkloosheid, het waterprogramma, 
bossenstrategie en stikstof. Ook zijn er vragen gesteld over de conditie en het onderhoud 
van de provinciale wegen, bruggen en sluizen in Flevoland. Begin 2021 stond in het teken 



van de Tweede Kamer verkiezingen. Diverse fractieleden hebben tijdens de campagne 
actief ondersteuning geboden aan de Flevolandse kandidaten Johanna Kramer en Elly van 
Wageningen. 
 
Koers van het waterschap 
Na de verkiezingen bestaat de fractie van de ChristenUnie-SGP uit: 
 
Andries Poppe (Heemraad)  
Arjen Bouwmeester (fractievoorzitter namens de ChristenUnie) 
Jacob de Borst (fractielid namens de SGP) 
 
In 2020 heeft de waterschapsfractie mooie stappen gezet voor het waterschap 
Zuiderzeeland en de ingezetenen van het gebied. In het waterschapsbestuur zijn veel 
lange termijn besluiten genomen. Het Waterschap heeft nu een deelname in windpark 
Hanze waardoor het waterschap zijn complete energiebehoefte duurzaam opwekt. De 
afvoer van het Flevolandse zuiveringsslib is met een langdurig contract vastgelegd met 
afvalverwerker HVC. Met meerdere waterschappen krijgt Flevoland nu duurzame 
slibverwerking. Naast deze ‘groene’ stappen in het heden is ook nagedacht over de 
toekomst van waterbeheer in Flevoland in de Watervisie. De ChristenUnie heeft zich hier 
mee bezig gehouden en is blij met de besluiten en oplossingen die in deze visie naar voor 
komen. 
 
In het algemeen constateert de waterschapsfractie dat het veranderende klimaat ervoor 
zorgt dat er keuzes moeten worden gemaakt in bijvoorbeeld het aanvoeren en afvoeren 
van water, biodiversiteit en bodemdaling. Mensen moeten zich aanpassen om de gevolgen 
van ons handelen af te remmen, zodat we in de toekomst fijn kunnen wonen, werken en 
genieten in Flevoland. Goed rentmeesterschap vormde in 2020 een belangrijke basis van 
de ChristenUnie-fractie en zal dat ook in de toekomst blijven vormen als de 
klimaatopgaven groter en uitdagender worden.  
 


