
Bijdrage Omgevingsvisie 

In 2018 vieren we 100 jaar Zuiderzeewet.  

Aan de vooravond van de behandeling van het Zuiderzeeplan in de Tweede Kamer 

ontstond destijds een discussie over de inrichting van het nieuwe gebied. Dat de 

inrichting en het gebruik van de polders ook toen al een maatschappelijk vraagstuk 

was, blijkt onder andere uit de bijdrage van schrijver, opinieleider, natuurbeschermer 

en founding father van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse aan dit debat: 

“Wij hopen dat de verkaveling van de nieuwe polder niet zal geschieden volgens het 

blokjesstelsel, dat de grond niet tot den laatsten vierkante meter uitgebuit zal worden 

voor het opleveren van geldswaarde.  

Het kwart miljoen mensen dat er zal komen te wonen heeft nog iets anders nodig dan 

stoffelijke welvaart en het moet behoed worden tegen verveling en eenzijdigheid.  

Die polders moeten mooi worden en ook, laat ons maar zeggen, amusant. Er zullen op 

de een of andere wijze bevolkingscentra moeten ontstaan en dat mag niet bemoeilijkt 

worden’. 

Honderd jaar later stellen we een nieuwe Omgevingsvisie voor Flevoland vast. Een 

visie waarin we voortbouwen op 100 jaar geschiedenis, maar ons ook bewust zijn van 

de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen.  

Het is daarbij mooi om te zien dat we daarbij nog steeds aan het pionieren zijn, door in 

onze jonge geschiedenis telkens mee te bewegen met het veranderende denken over 

de rol van de overheid. 

Het eerste streekplan Flevoland uit 1993 was nog uitsluitend een ruimtelijk 

toetsingskader, een planologische blauwdruk door een overheid die het wel wist.  

Een flinke stap voorwaarts werd gemaakt in het omgevingsplan uit 2006 waarin ook 

water, milieu, bereikbaarheid, economie en samenleving integraal een plek kregen.  

De Omgevingsvisie uit 2017 is geworden tot een agenda voor de toekomst: een 

lonkend perspectief en een uitnodiging aan inwoners, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en overheden om bij te dragen aan de ontwikkeling en identiteit van 

Flevoland.  

In de Omgevingsvisie zijn de zeven belangrijkste opgaven in samenhang benaderd. Het 

geheel laat zien wie we zijn, waar we naar toe willen en (vooral ook) wat voor 



provincie we willen zijn. De ChristenUnie is blij met de gekozen richting en herkent 

zich in de opgaven; de visie is duidelijk en richtinggevend  

‘Het kwart miljoen mensen heeft iets anders nodig dan stoffelijke welvaart’ sprak 

Thijsse. We mogen in 2017 met trots terugkijken op hetgeen er in de afgelopen 

honderd jaar op dit punt is bereikt. 

Die trots herkennen wij in het Verhaal van Flevoland en in Landbouw meerdere 

smaken; onze ontstaansgeschiedenis maakt Flevoland uniek en daarmee 

onderscheidend.  

Trots ook op een ondernemende en innovatieve agrarische sector, die bijdraagt aan 

een sterke economie, aan een vitaal platteland, aan een prachtig landschap. Dat 

verhaal wil je verkopen en deze sector wil je ontwikkelingsperspectief geven.  

Jac. P Thijsse zou ook met genoegen kunnen constateren dat de grond niet tot de 

laatste vierkante meter is uitgebuit voor geldswaarde en dat we met Duurzame 

Energie en Circulaire Economie blijk geven van goed rentmeesterschap.  

We hebben de aarde in bruikleen van de Schepper van het Leven gekregen, en dat 

maakt ons verantwoordelijk. Dus ja, ook de ChristenUnie kiest voor een duurzame en 

toekomstvaste ontwikkeling van Flevoland, waarin we in onze eigen energiebehoefte 

voorzien en onze kennis- en innovatiekracht gebruiken voor hergebruik van 

grondstoffen. 

Naast de vragen wie we zijn en waar we naar toe willen, verandert ook de manier 

waarop de provincie aan deze ontwikkeling bijdraagt.  

Met Regionale Kracht en Ruimte voor Initiatief wordt een uitnodiging aan de 

samenleving gedaan. Of de strategie werkt hangt uiteraard af van de opstelling van 

onze partners, maar misschien nog wel meer van de provincie zelf.  

Durven we los te laten en anderen het initiatief te laten nemen?  

Durven we nee te zeggen als er veel arbeidsplaatsen op het spel staan en de 

ontwikkeling niet in onze toekomstvisie past?  

Durven we te accepteren dat dingen niet zullen lukken en zijn we in staat om dan bij 

te sturen?  

Het zal wel moeten, en misschien zullen we het moeten leren. De geschiedenis heeft 

laten zien dat we in Flevoland in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen in 

de samenleving, dus het zal ook deze keer goed gaan. 



 

 

In de bijdrage van Jac. P. Thijsse valt misschien het woordje ‘amusant’ op. Hij zal 

daarbij gedacht hebben aan een plezierige plek waar je graag woont, werkt, 

recreëert, en dat doen we in een Krachtige Samenleving.  

Eén van de meest cruciale onderdelen uit onze omgevingsvisie wordt in deze opgave 

treffend beschreven: ‘als de provincie een toegevoegde waarde heeft, (dan) doet ze 

mee’. We zijn betrokken, omdat we er voor alle Flevolanders zijn. We zijn bescheiden 

omdat andere organisaties het voortouw hebben. Maar als we een betekenisvolle 

bijdrage kunnen hebben, dan willen we er zijn. Er zijn als het nodig is.  

Dat is hoe de ChristenUnie naar de samenleving en de overheid kijkt: wij hebben 

vertrouwen in een krachtige samenleving en daarom kan de overheid zich bescheiden 

(klein) opstellen.  

Met het vaststellen van de Omgevingsvisie zetten we een duidelijke stip op de 

horizon; we doen dat zelfbewust, voortbouwend op wat er is bereikt, met oog voor 

de maatschappelijke opgaven en op een manier die bij ons past.  

Flevoland heeft een toekomstvisie om trots op te zijn, en de ChristenUnie zal daarom 

van harte instemmen met deze mooie visie en de verdere uitwerking via de 

startnotities. We wensen allen die daarbij betrokken zijn wijsheid en zegen toe. 

 

  

 

 

 

 


