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De ChristenUnie is er van overtuigd dat de provincie 
Flevoland, meer dan in het verleden, samen met 
de gemeenten en het rijk, een bijdrage moet 
leveren aan het welzijn van de Flevolanders in 
geheel Flevoland. In dit programma leest u hoe de 
ChristenUnie dat wil aanpakken.

De provinciale verkiezingen zijn van groot belang, 
want hierdoor wordt niet alleen de samenstelling 
van de Provinciale Staten bepaald, maar ook die 
van de Eerste Kamer. De leden van de Eerste Kamer 
worden namelijk gekozen door de leden van 
de Provinciale Staten, een paar maanden na de 
provinciale verkiezingen. Uw stem telt dus dubbel.

HOE DE CHRISTENUNIE WIL WERKEN
De ChristenUnie wil de samenleving dienen 
door de wijsheid te gebruiken die God ons in de 
bijbel voorhoudt. Daarmee kunnen we het goede 
zoeken voor de samenleving en eren we ook onze 
Schepper. De ChristenUnie mobiliseert mensen, 
maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en 
kerken om samen na te denken over haar politieke 
opdracht. Zij wil zich voortdurend inspannen om 
christelijke waarden te vertalen in en aanvaard 
te krijgen als publieke normen voor de overheid 
en de samenleving. Het politieke handelen van de 
ChristenUnie valt op door haar opbouwende aanpak 
van problemen. 

De overheid moet betrouwbaar en rechtvaardig 
zijn, bescherming bieden en zorgvuldig omgaan 
met de schepping. Dit houdt onder meer in, 
dat de ChristenUnie kiest voor goede zorg, voor 
gezinswaarden, voor een milieu- en tegelijk 
boervriendelijk landbouwbeleid, voor duurzame 

visserij, voor het stimuleren van vrijwilligerswerk en 
goed onderwijs dat aansluit bij de vraag vanuit de 
maatschappij. De ChristenUnie maakt zich hard voor 
een gezonde economie die niet 24 uur per dag en 7 
dagen per week de mens opeist; voor bescherming 
van de goede zeden, voor gezonde sportbeoefening, 
voor leefbare dorpen en steden, voor een vrijheid 
van meningsuiting die niet als excuus dient om 
ongestraft medemensen te beledigen. 

Zonder uw steun kunnen wij dat niet. Met de 
Provinciale Statenverkiezingen bent u aan zet.

Inhoudsopgave

 Inleiding ........................................................................... 3

1) Algemeen bestuur en fi nanciën ................................4

2) Openbare orde en veiligheid  .....................................6

3) Zorg en welzijn ............................................................... 7

4) Economie  .........................................................................9

5) Landbouw, natuur en visserij ................................... 10

6) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting ............12

7) Verkeer en vervoer ........................................................14

8) Milieu en energie ......................................................... 16

9) Cultuur, sport en onderwijs ...................................... 18

Voor elkaar in Flevoland

Flevoland is een mooi woon- en leefgebied en een belangrijke voedsel producerende 

provincie waar de economie zich sterk ontwikkelt. Toch zijn de verhoudingen tussen 

wonen, werken en welzijn uit balans. De slechte bereikbaarheid van de randstad en het 

daaraan gekoppelde fi leprobleem moet worden opgelost door enerzijds verbetering van de 

wegen en bruggen en anderzijds het stimuleren van de werkgelegenheid in Flevoland.

UW STEM TELT DUBBEL!
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Het optreden van de provinciale overheid heeft 

vaak grote gevolgen voor burgers en bedrijven.

Het provinciebestuur moet daarom veel aandacht 

besteden aan het opbouwen en in stand houden 

van een goede relatie met de burgers.

Nederland is een steeds complexer wordende 
samenleving, waar alles steeds meer met elkaar 
samenhangt. Plaatselijke problemen hebben vaak 
een landelijke en Europese dimensie. Regelgeving 
is daardoor vaak ingewikkeld en de verschillende 
verantwoordelijkheden van rijk, provincie en 
gemeenten zijn niet altijd even helder geformuleerd. 
De ChristenUnie hecht aan duidelijke spelregels 
tussen overheden onderling. De ChristenUnie 
wil heldere en duidelijke overlegstructuren en 
besluitvorming die op een democratische manier 
wordt vormgegeven. De provincie kan hierin een 
belangrijke rol vervullen. De ChristenUnie zet zich 
in voor een provincie met naast de wettelijke taken 
ook coördinerende taken. De samenwerking tussen 
provincie en gemeenten moet vooral opbouwend 
zijn en niet betuttelend en nodeloos beperkend. 
Dubbel werk, ook tussen waterschap, gemeenten en 
provincie, moet worden voorkomen. Gemeenten met 
bijzondere achterstanden moeten extra aandacht 
van de provincie krijgen. De projecten uit het 
Investeringsprogramma Flevoland Almere (totaal 
100 miljoen euro voor de periode tot 2020) dienen zo 
gekozen te worden dat zoveel mogelijk Flevolanders 
daar profi jt van hebben, denk bijvoorbeeld 
aan Hoger Onderwijs. De samenwerking met 
aangrenzende gemeenten in andere provincies 
naast het overleg van Almere in de Noordvleugel 
moet meer aandacht krijgen, denk aan kansen 
Noordoostpolder-Lemsterland, Dronten-Kampen, 
Zeewolde-Harderwijk; bijvoorbeeld op het gebied 
van de ruimtelijke ordening (Lemsterbaai). Het 
organiseren van uitwisselingen tussen gemeenten 
en tussen gemeenten en de provincie kan de 
onderlinge samenwerking verbeteren.

De ChristenUnie is voor verkleining van het aantal 

gedeputeerden en voor vermindering van het aantal 
provinciale ambtenaren. Alleen wat centraal moet 
blijft bij de provincie, de rest moet inclusief de 
fi nanciën overgedragen worden aan de gemeenten.  
Daarbij moet wel een verantwoord sociaal 
beleid gevoerd worden. Binnen de overgebleven 
ruimte moet de provincie  meer mensen met een 
functiebeperking in dienst nemen.
Bij het besteden van de provinciale middelen is de 
ChristenUnie van mening dat het maatschappelijk 
belang uitgangspunt moet zijn. Subsidieverlening 
is in principe bedoeld als bijdrage ter oplossing 
van een tekort. De provinciale opcenten op de 
motorrijtuigenbelasting mogen verhoogd worden 
tot ongeveer het gemiddelde van Nederland, mits 
de opbrengsten gebruikt worden om knelpunten in 
de wegverbindingen op te lossen. Van de provincie 
verwachten we ook een goede lobby richting de 
rijksoverheid als het bijvoorbeeld gaat om een reële 
bijdrage voor de Flevolandse gemeenten uit het 
gemeentefonds voor de kosten van bodemdaling. 
Ook de lobby richting Europa blijft belangrijk; 
niet alleen omdat daar veel beleid gemaakt wordt 
waarmee de provincie te maken krijgt, maar ook 
om optimaal gebruik te maken van Europese 
subsidiemogelijkheden voor Flevolandse bedrijven 
en instellingen.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●  Beleid dat in nauw contact met de bevolking 

wordt gemaakt waardoor de kwaliteit en het 
draagvlak groeit.

●  Open communicatie tussen overheid en burgers 
over besluitvorming en gemaakte afwegingen.

●  Meer aandacht in de Provinciale Staten voor de 
controle op de maatschappelijke effecten van het 
beleid.

●  Een goed evenwicht tussen uitvoering van taken 
in eigen beheer en uitbesteding.

●  Het bestrijden van de tendens om steeds meer 
mensen te verplichten op zondag te werken. 

●  Een duidelijke taakverdeling tussen Provinciale 
Staten en Gedeputeerde Staten (dualisme).

●  Behoud van de hoofdstedelijke functies in 
Lelystad, zodat Flevolanders daar gemakkelijk 
gebruik van kunnen maken.

1) Algemeen bestuur & fi nanciën

Dick
Schutte
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De zorg voor de veiligheid van de burgers behoort 

tot de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, 

onleefbaarheid en onveiligheid moeten krachtig 

bestreden worden. 

De ChristenUnie is tegen een gedoogcultuur omdat 
het voor alle burgers van belang is dat er duidelijke 
regels bestaan en dat die ook gehandhaafd worden, 
denk bijvoorbeeld aan de aanpak van illegaal 
geplaatste reclameborden langs provinciale wegen.
Burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties zullen zich samen eveneens 
verantwoordelijk moeten weten voor de bevordering 
van de veiligheid. Een leefbare samenleving vraagt 
om een sterk normbesef bij overheid en bij burgers. 
De provincie bevordert de samenwerking tussen 
partijen die belast zijn met het behouden en 
verbeteren van de veiligheid (rijk, gemeenten, 
politie, brandweer, gezondheidszorg). Goede 
samenwerking met het Waterschap Zuiderzeeland 
blijft van groot belang omdat een optimale 
waterhuishouding van levensbelang is. 

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●  Toetsing van provinciale en gemeentelijke 

rampenplannen op actualiteit, doeltreffendheid 
en onderlinge afstemming.

●   Het beschikbaar houden van de actuele digitale 
risicokaart via voorlichtingsmateriaal en op de 
Provinciale website.

●  Een actief betrokken provinciebestuur bij de 
vraag of de hulpverleningsdiensten optimaal 
functioneren.

2) Openbare orde & veiligheid
2) Openbare orde & veiligheid
2) Openbare orde & veiligheid

Roelof
Siepel

Jan-Eric 
Geersing
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3) Zorg en welzijn

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De zorg voor 

onze jeugd is allereerst een verantwoordelijkheid 

van de ouders. Soms redden die het echter niet 

alleen. Dan is professionele hulp nodig. Die extra 

zorg moet zoveel mogelijk tijdig, dichtbij en 

kortdurend zijn.  

De provincie moet vooral een coördinerende rol 
hebben in de Jeugdzorg. Het is belangrijk om 
de toegang tot de jeugdzorg op lokaal niveau te 
gaan leggen (decentralisatie van het BJZ loket). De 
gemeenten moeten zoveel mogelijk ondersteund 
worden in de uitvoering van de preventieve taak.
Wel moet er veel meer geld voor Jeugdgezond-
heidszorg beschikbaar komen vanuit het rijk.
De wet op de Jeugdzorg draagt de preventieve taak 
op aan de gemeenten en de verzorgende (curatieve) 
taken aan de provincie. De ChristenUnie wil deze 
verdeling vooralsnog handhaven. 

Ook gehandicapten moeten als volwaardige leden 
kunnen deelnemen aan onze maatschappij. Elk 
mens is een uniek schepsel van God. Binnen de 
mogelijkheden die hun Schepper hen heeft gegeven 
moeten zij door ons in staat worden gesteld zich te 
ontplooien.

Ook het feit dat er in Flevoland steeds meer ouderen 
komen vraagt van de provincie extra aandacht. 
De ChristenUnie maakt zich sterk voor extra 
aandacht voor de huisvesting en zorgverlening 
voor ouderen. Waar mogelijk moet de provincie 
projecten ondersteunen en stimuleren waardoor 
ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, 
met mogelijkheden voor zorgverstrekking binnen 
handbereik.

De ChristenUnie is van mening dat bij de 
bevordering van het welzijn van burgers het 
provinciale beleid aansluiting moet zoeken 
bij hun eigen verantwoordelijkheid. De eigen 
keuzemogelijkheid van de burger dient 

gestimuleerd en ondersteund te worden. Op het 
gebied van zorg en welzijn is een vermindering 
van de verkokering in regelgeving noodzakelijk. 
Het beleid dient gericht te zijn op de vraag naar 
zorg. Samenwerking van uitvoerende organisaties 
moet beloond worden. Niet de continuïteit van de 
instelling moet centraal staan maar het resultaat 
naar de burgers toe.

Waar zouden we zijn in Nederland zonder 
vrijwilligers. Onder steuning van vrijwilligers-
organisaties en deskundigheidsbevordering van 
vrijwilligers blijven dan ook veel aandacht verdienen 
van de provincie. Projecten voor vrijwilligers moeten 
een fi nanciële bijdrage van de provincie kunnen 
krijgen.

De beschikbaarheid en de kwaliteit van zieken-
huizen is geen directe verantwoordelijkheid van de 
provincie. Maar ziekenhuiszorg is ook belangrijk 
voor Flevolanders dus moet de provincie zich er voor 
inzetten dat de bestaande ziekenhuizen goede zorg 
kunnen leveren.

Ook moet er ruimte zijn voor zorgverlening in een 
omgeving die aansluit bij de levensbeschouwing 
van de zorgvragers zeker waar het een langer verblijf 
betreft, denk bijvoorbeeld aan de SGJ een stichting 
voor Christelijke Jeugdzorg.
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JEUGD
●  Snel uitvoerbare jeugdzorg voor alle hulpvragers.
●  De inzet van Internet als hulpmiddel voor 

jongeren om de weg in de jeugdzorg te vinden.
●  Een centraal meldpunt jeugdzorg per gemeente.
●  Een wachttijd, na indicatie van Bureau Jeugdzorg, 

van maximaal enkele weken. 
●  Bij Advies- en Meldpunten Kindermishandeling 

mag beslist geen sprake zijn van wachtlijsten.
●  Kinderen zonder strafblad mogen nooit naar 

een Justitiële Inrichting, als ze uit huis geplaatst 
moeten worden.

●  Initiatieven op het gebied van “Gezinscoaching” 
ondersteunen om bijtijds grote problemen te 
voorkomen.

●  Verdere uitbouw van elektronische 
gegevensopbouw rondom hulpverlening aan 
kinderen, het belang van het kind gaat hierbij 
boven de privacy van de ouders.

●  De bouw van netwerken tussen de provincie en 
onderwijs, jeugdzorg en arbeidsvoorziening om 
snelle en gerichte hulp mogelijk te maken.

GEHANDICAPTEN
●  Het bevorderen van provinciaal overleg over 

(arbeids)deelname van arbeidsgehandicapten 
en andere speciale groepen, zoveel mogelijk 
in samenwerking met gemeenten en 
gehandicaptenorganisaties.

●  Voortzetting van de steun aan de 
gehandicaptensport.

●  Het scheppen van ruimte voor 
identiteitsgebonden instellingen voor 
gehandicapten.

●  Ondersteuning van initiatieven voor 
zorgboerderijen.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:

OUDEREN
●  Een toekomstgericht, integraal ouderenbeleid, 

met goed overleg tussen de provincie, 
gemeenten, zorgaanbieders en ouderenbonden. 
De positie van oudere allochtonen verdient 
bijzondere aandacht.

●  Ondersteuning van initiatieven vanuit de 
samenleving om te komen tot het oprichten van 
(identiteitsgebonden) hospices. Wanneer thuis 
sterven niet kan, is opname in een hospice een 
goed alternatief. De provincie kan een

       startsubsidie verstrekken.

●  Zorg dragen door de provincie voor de 
beschikbaarheid van gegevens over het 
voorkomen van dementie en het stimuleren van 
gemeenten en zorginstellingen in het nemen van 
hun verantwoordelijkheden op dit punt.

●   Een platform mantelzorg, contactpunt 
mantelzorg en steunpunten. De ChristenUnie 
ziet hierin een coördinerende en fi nanciële taak 
voor de provincie. Met speciale aandacht voor 
jongere mantelzorgers (met een zieke ouder). 
Ondersteuning van projecten om problemen van 
deze jongeren in kaart te brengen en oplossingen 
te zoeken.

8

De provincie moet op economisch gebied zorgen voor 

goede omstandigheden voor de ontwikkeling van 

werkgelegenheid, arbeidsmarkt en bedrijfsleven. 

De provincie moet daarom samen met de 
gemeenten initiatieven nemen, hen ondersteunen 
en zorgen voor onderlinge afstemming. 
De ChristenUnie vindt dat maatschappelijk bewust 
(dus duurzaam) ondernemen gestimuleerd
moet worden en staat op dat terrein voor een 
ruimhartig subsidiebeleid. De ondernemers moeten 
het maken, maar de provincie kan hen helpen om 
“van de kant af” te komen. 
De economische ontwikkeling dient krachtig te 
worden gestimuleerd door het ontwikkelen van 
industriële bedrijvigheid en het aantrekkelijk maken 
van de vestiging van kantoren. Vooral de unieke 
positie van Almere en Lelystad als toegangspoort 
tot de randstad dient verder te worden uitgebuit. 
De ruimte naast de A6 biedt uitstekenden 
mogelijkheden voor goed bereikbare kantoren. 
De verdere ontsluiting door verbetering van het 
wegennet en het openbaarvervoer moet met 
voorrang worden opgepakt. 

Werkeloosheid blijft onder bepaalde groepen 
een aandachtspunt. Vooral oudere en allochtone 
werklozen verdienen bijzondere aandacht. Bij 
provinciale aanbestedingen en opdrachten wil 
de ChristenUnie mogelijkheden benutten om 
de opdrachtnemer te verplichten jongeren en 
werknemers met een functiebeperking in dienst te 
nemen.

Toerisme moet een belangrijke economische peiler 
worden in Flevoland. Veel te weinig Flevolanders zijn 
op de hoogte van de parels binnen hun eigen provincie. 
Deze plekken moeten ook veel aantrekkelijker gemaakt 
worden voor toeristen van buiten Flevoland om hun 
vakantie hier door te brengen. 

De dwang die uitgaat van de huidige economische 
ontwikkelingen legt een ongewenste druk op het 
gezinsleven en de maatschappelijke saamhorigheid. 
Ze kan mensen psychisch opjagen en door stress 

zelfs arbeidsongeschikt maken. De ChristenUnie 
wil dan ook dat de samenleving voldoende 
gemeenschappelijke rustmomenten houdt.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●  Ondersteuning van maatschappelijk en 

duurzaam ondernemen.
●  Een goede afweging in de balans van wonen, 

werken, milieu en recreatie.
●  Opknappen van bestaande bedrijventerreinen 

die achterop zijn geraakt of dreigen achterop te 
raken. 

●  Een provincie die bedrijven en instellingen 
eenvoudig toegang geeft tot beschikbare 
subsidies.

●  Een snelle en soepele afwikkeling van 
vergunningaanvragen bij één ‘loket’.

●  Betere afstemming tussen arbeidsmarkt en 
onderwijs.

●  Meer aandacht voor watergerichte bedrijvigheid 
(jachthavens en overslag) binnen Flevoland.

●  Steun aan de stedelijke gebieden voor de 
ontwikkeling van industrie en kantorenbouw 
(o.a. dienstensector).

●  Bevorderen van toeristische bedrijvigheid.
●  Promotie van Flevoland als vakantiebestemming.

4) Economie 
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Voor de ChristenUnie is voedselproductie nog 

steeds een belangrijke taak voor Flevoland. 

Daarnaast speelt het landelijke gebied met 

gevarieerde natuurgebieden en aantrekkelijke 

landschappen een belangrijke rol als 

recreatiegebied. In die gebieden is nog iets te 

herkennen van Gods unieke schepping. 

Door het schrijven van een eigen landbouwnota 
heeft de ChristenUnie aangegeven ruim baan 
te willen geven aan een landbouw met meer 
functies. Als we het platteland leefbaar willen 
houden moeten we volop mogelijkheden geven 
aan de landbouw als grootste beheerder van het 
landschap. Door de boer meer toegevoegde waarde 
te laten geven aan zijn producten op eigen erf en 
meer mogelijkheden voor vormen van beheer, zal 
zijn fi nanciële situatie er op vooruitgaan en ook 
het beeld van het landschap. De ChristenUnie zet 
in op een landbouw die naast voedselproductie 
met oog voor het milieu, ook mogelijkheden krijgt 
voor natuurbeheer, recreatie, energiewinning, zorg, 
enzovoort. De landbouw blijft een belangrijke peiler 
onder de Flevolandse economie. Ook bedrijven in 
toelevering, productie, verwerking en afzet van 
agrarische producten zijn gebaat bij een gezonde 
landbouw.
De Agroscience bedrijven in het gebied tussen 
Lelystad en Dronten moeten uitgebreid worden, 
dat levert hoogwaardige werkgelegenheid op (in 
samenwerking met Universiteit Wageningen) en 
past goed bij de moderne Flevolandse landbouw. 
Zowel het glastuinbouwgebied in Luttelgeest als dat 
in Almere verdienen aandacht van de provincie om 
te komen tot modernisering, waarbij verminderde 
lichtuitstoot en lagere energiekosten belangrijke 
aandachtspunten zijn.

De ChristenUnie vindt de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur belangrijk. De aanleg 
van het Oostvaarderswold moet in overleg met 

de huidige bewoners en de gemeente Zeewolde 
gebeuren. Het nu gedefi nieerde zoekgebied is niet 
nodig en moet van de kaart verdwijnen. Agrarisch 
natuurbeheer moet in het Oostvaarderswold onder 
voorwaarden mogelijk zijn. 

De offi ciële wandelroutes zoals het Flevopad en het 
Pionierspad dienen goed te worden onderhouden, 
waarbij de nadruk moet blijven liggen op 
onverharde wandelpaden.

De visserij en visverwerking zijn belangrijk voor 
Flevoland en in het bijzonder voor Urk.
De kottervisserij verkeert fi nancieel in zwaar 
weer. Steeds nieuwe maatregelen en hoge 
brandstofprijzen zijn daarvan de oorzaak. Het 
wegvallen van een deel van de vloot heeft directe 
gevolgen voor de visverwerkende industrie 
en aanverwante bedrijven en dus voor de 
werkgelegenheid. Het is de taak van de provincie, 
om samen met andere overheden, de sector 
te steunen om deze belangrijke economische 
sector binnen Flevoland overeind te houden. 
Het provinciebestuur dient hiervoor bijzondere 
aandacht te vragen zowel op nationaal als op 
Europees niveau en waar mogelijk initiatieven 
te nemen. Tegelijk blijft verbreding van de 
economische basis van Urk belangrijk. Ten aanzien 
van de IJsselmeervisserij dient onderzoek gedaan 
te worden naar de mogelijkheden van zoetwater 
kweekvisserij, al dan niet in combinatie met 
bijvoorbeeld een energiebekken (plan Lievense).

5) Landbouw, natuur en visserij
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KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●   Een milieu- en tegelijk boervriendelijk 

landbouwbeleid. 
●  Stimulering van het particuliere en agrarische 

natuurbeheer door er een redelijke vergoeding 
tegenover te stellen. De kwaliteit van het beheer 
moet daarbij voorop staan.

●  Redelijke vergoedingen voor agrariërs als de 
provincie met het oog op natuurontwikkeling 
grond moet onteigenen. Zij moeten op deze 
manier hun bedrijf elders kunnen voortzetten.

●  Stimulering van de biologische landbouw: het 
doel is een aandeel van 8 procent in het jaar 2010.



De ChristenUnie hanteert op het gebied van 

ruimtelijke ordening een aantal uitgangspunten.

Het ruimtelijke beleid moet mede ten dienste staan 

van de opdracht aan de mens om de aarde op een 

verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. 

Het gaat om een zorgvuldig omgaan met de 

schepping die door God aan ons is toevertrouwd. 

Bij het invullen en beheren van de ruimte moet 
rekening gehouden worden met de identiteit en 
diversiteit van het gebied.

Met de Nota Ruimte is gekozen voor een sturing 
waarbij het zwaartepunt van het ruimtelijke beleid 
bij de provincies is komen te liggen. De provincie 
moet die rol op een zelfbewuste manier invullen.
Daarbij is het belangrijk dat de provincie niet het 
werk van gemeenten overneemt, maar voortdurend 
op zoek gaat naar toegevoegde waarde. Daar waar 
gemeenten zelfstandig ontwikkelingen kunnen 
realiseren, ziet de provincie toe op de kwaliteit. 
Wanneer gewenste ontwikkelingen niet zelfstandig 
of door gemeenten gezamenlijk gerealiseerd 
kunnen worden, kan de provincie een bijdrage 
leveren.

De ChristenUnie beseft dat de overheid niet alle 
ontwikkelingen kan sturen, maar pleit er wel voor 
een rem te zetten op het eenzijdige denken in 
economische wenselijkheden voor de Randstad. 
Landschappen met ruimte, groen en water zijn ook 
voor dit gebied belangrijke waarden. 

Elke gemeente in Flevoland moet tenminste voor 
de eigen groei bouwen en voor extra vraag moet 
ook enige ruimte zijn. Voor de woningbouw zal 
de nadruk op Almere en Lelystad blijven liggen. 
Buitendijks bouwen mag alleen worden toegestaan 
als veilig wonen voldoende gegarandeerd kan 

worden en de natuur in de onmiddellijke omgeving 
voldoende wordt gecompenseerd. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan drijvende woningen. 

Het ontwikkelen van een nieuw randmeer tussen 
de Noordoostpolder en het ‘oude land’ biedt 
nieuwe kansen voor dit deel van de provincie en 
kan daarmee een belangrijke impuls geven aan 
de regionale economie. Het ontwikkelen van een 
nieuw randmeer moet gebeuren in samenwerking 
met marktpartijen en dient ook ruimte te bieden 
aan de ontwikkeling van nieuwe natuur en het 
herstel van cultuurhistorische waarden (voormalige 
Zuiderzeekust). Daarnaast kan het randmeer 
gecombineerd worden met woningbouw en 
recreatie.

Nu de Rijksoverheid heeft besloten dat Vliegveld 
Lelystad binnen beperkte grenzen mag uitbreiden 
(PKB) vindt de ChristenUnie dat de provincie 
Flevoland de volgende eisen moet stellen aan de 
invulling daarvan:
●   Er moeten minimaal 700 arbeidsplaatsen 

gerealiseerd worden per 1 miljoen passagiers;
●   De infrastructuur en het openbaar vervoer om en 

naar het vliegveld moeten verbeterd worden;
●   De stedenbouwkundige ontwikkeling van 

Lelystad en Almere mogen niet worden 
belemmerd;

●   Er mogen geen vluchten over deze steden plaats 
vinden, ook niet van en naar Schiphol;

●   Bovendien mogen nachtvluchten vanaf en naar 
luchthaven Lelystad niet worden toegestaan.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●   Ruimtelijke plannen met een verantwoord 

gebruik van de ruimte op basis van een eerlijke 
weging van alle belangen.

●    Structuurvisies die interactief, met tijdige en 
ruime inbreng van gemeenten, instellingen, 
burgers en andere belanghebbenden, tot 
stand komen.

●   Provinciale (fi nanciële) steun aan gemeenten 
die een intensief stads- en dorpsvernieuwend 
beleid voeren.

●   “Groen-voor-rood” constructies; als er ergens 
wordt gebouwd moet meteen het geld voor 
de bijbehorende recreatiegrond of de land-
schappelijke inpassing veilig worden gesteld.
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6) Ruimtelijke ordening

en volkshuisvesting
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De ChristenUnie laat zich bij haar standpunten 

over verkeer en vervoer leiden door bereikbaarheid, 

veiligheid en milieu effecten. 

De vraag naar mobiliteit neemt nog steeds toe. 
Alleen meer asfalt lost dat niet op. Er zal bewuster 
met mobiliteit moeten worden omgegaan. Het 
openbaar vervoer moet een nieuwe impuls 
krijgen, zoals: vraagafhankelijk vervoer van huis 
naar werkplek, nieuwe technieken vanuit het 
‘project superbus’. Ook moet er gekeken worden 
naar mogelijkheden van fi nanciering door het 
bedrijfsleven, bijvoorbeeld vaker een bus naar het 
bedrijventerrein als het bedrijfsleven daaraan mee 
wil betalen. Het openbaar vervoer dient gebruikt 
te kunnen worden door jong en oud, ook als zij 
een functiebeperking hebben. De ChristenUnie 
wil zorgen voor aantrekkelijk collectief vervoer 
om onnodig autogebruik terug te dringen. Goede 
afstemming van de dienstregelingen van rail- en 
busverbindingen over vrije busbanen is belangrijk. 
Natuurlijk is ook op het vlak van openbaar vervoer 
een goede afstemming met omliggende provincies 
van groot belang. De ChristenUnie vindt dat de forens 
snel, betrouwbaar en betaalbaar met het openbaar 
vervoer naar zijn werk moet kunnen reizen.

De weg- en treinverbindingen tussen Almere en 
de randstad moeten op korte termijn verdubbeld 
worden.  Ook de aanleg van de Zuiderzeelijn met 
een halte in Emmeloord moet snel ter hand worden 
genomen. Bovendien moeten de verbindingen 
tussen Noord Flevoland en het oude land 
gemoderniseerd worden. De Kuinderweg dient 
verbreed te worden.
Binnen 3 jaar moet de Gooiseweg van Zeewolde 
naar de A27 verdubbeld worden en het deel van 
Zeewolde naar de Ganzenweg binnen 6 jaar. De A30 
(van A28 via Nijkerkerweg en aansluitend op de A27) 
moet binnen 8 jaar gereed zijn. Bij Dronten moet 
de A23 Lelystad-Dronten-Kampen op basis van het 
“badkuipmodel” worden aangelegd.

Files worden tegengegaan door het rijkswegennet af 
te stemmen met het onderliggende provinciale (en 

gemeentelijke) wegennet en de groeiende omvang 
van de bevolking, waardoor voldoende doorstroom 
op doorgaande wegen kan worden bereikt. Dit kan 
ondermeer door provinciale wegen waar mogelijk 
om woonkernen heen te leiden en door lokaal 
verkeer zo veel mogelijk te scheiden van regionaal 
verkeer en het realiseren van een betere ontsluiting 
richting randstad.

Organisatoren van evenementen bij Walibi 
World krijgen, wat de ChristenUnie betreft, alleen 
vergunning indien een groot aantal bezoekers 
met het openbaar vervoer komt. De N306 wordt 
bij evenementen en op drukke dagen een busbaan 
waarop geen ander verkeer mogelijk is. In 
Gelderland dient eenzelfde maatregel getroffen te 
worden, zodat er een vrije verbinding is naar een 
NS Station. Dit voorkomt enorme investeringen in 
infrastructuur voor slechts een aantal dagen. 

In de keuzemogelijkheden van goederenvervoer 
geeft de ChristenUnie prioriteit aan vervoer over 
water. Op onderhoud van doorgaande vaarroutes 
mag niet worden bezuinigd en achterstallig 
onderhoud dient snel weg gewerkt te worden.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●    Een goede dekking van openbare 

vervoersvoorzieningen op het platteland.
●    Dat in nieuwe wijken, bij de oplevering gezorgd 

wordt voor goed openbaar vervoer. 
●    Ketenmobiliteit door realisatie van P&R locaties 

en goede fi etsvoorzieningen bij OV-knooppunten.
●    Een provinciaal fi etsenplan voor scholieren, 

woon-werkverkeer en toeristen met aandacht 
voor comfort, snelle verbindingen, goede 
stallingen, verkeersveiligheid, bewegwijzering 
e.d.

●    Regelmatige controle en herstel van het 
fi etsnetwerk door de provincie in samenwerking 
met gemeenten.

●    Meer aandacht door de provincie voor 
wandelaars, onder andere door verbetering van 
wandelroutes. 

●    Inrichting van het wegenstelsel volgens het 
concept ‘duurzaam veilig’.

7) Verkeer en vervoer 
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Het provinciale milieubeleid van de ChristenUnie 

staat in het teken van de bijbelse opdracht om te 

bouwen en te bewaren. Wij zijn geen exploitanten 

van de wereld, maar beheren deze in het besef 

dat we haar door moeten geven aan onze 

kinderen. Leefbaarheid en duurzaamheid zijn 

sleutelbegrippen van het provinciale milieubeleid. 

Deze begrippen mogen geen sluitpost zijn. Eenzijdig 
prioriteit geven aan economische belangen 
heeft desastreuze gevolgen voor het milieu, de 
leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van 
mens en dier.  

Energiebesparing verdient de hoogste prioriteit. 
Nederland moet alle zeilen bijzetten om de 
doelstellingen van het Kyoto-protocol te halen en 
de uitstoot van broeikasgassen vóór het jaar 2010 
terug te brengen tot het niveau van 1990. Daarnaast 

blijft het overschakelen op duurzame, vernieuwbare 
energiebronnen (windenergie, zonne-energie en 
biobrandstoffen) eveneens hard nodig. Energie is 
een schaars goed. De provincie moet een provinciaal 
energiebeleidsplan hebben met daarbij een concreet 
uitvoeringsprogramma. Daarbij geeft de provincie 
volgens de ChristenUnie zelf het goede voorbeeld. De 
ChristenUnie wil vormen van duurzame energie en 
energiebesparingen stimuleren. Het subsidiebeleid 
van de provincie moet daarom het gebruik 
van ecostroom en duurzame energiebronnen 
bevorderen.

De ChristenUnie wil het plan Lievense 
(energieopslag in waterbekkens) langs de dijk 
Enkhuizen-Lelystad opnieuw laten onderzoeken. 
Om te kijken of dit plan met de huidige technieken 
voldoende bij kan dragen aan een beter milieu in 
verhouding tot de fi nanciële en maatschappelijke 
kosten. Hierbij moet naast waterhuishoudkundige 
en ecologische aspecten ook naar de veiligheid en de 
gevolgen voor het landschap worden gekeken.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●    Meer voorlichting om het draagvlak voor milieumaatregelen te vergroten. 
●    Een duurzame stedenbouw door middel van strengere eisen aan bestemmingsplannen. 
●    Vermindering van gebruik van niet-biologische bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouw en in 

de bloementeelt.
●    Een zorgvuldig beleid op buitenreclame en horizonvervuiling langs provinciale wegen en in het 

open landschap. 
●    Meer aandacht om geluidshinder tegen te gaan langs provinciale wegen (geluidsarm asfalt).
●    Krachtige aanpak van vervuiling van grond- en oppervlaktewater. (o.a. door handhaving 

milieuvergunningen).
●    Provinciale maatregelen zodat de pleziervaart haar afval op een eenvoudige en verantwoorde 

manier kwijt kan, zodat afval niet zonder meer over boord gaat of wordt geloosd.
●    Hoge prioriteit aan milieu- en energievriendelijk bouwen.
●    Minder windmolens met minstens dezelfde opbrengst door de molens productiever te maken. 
●  Energiebesparing en klimaatbeleid; door plaatsing van zonnepanelen op provinciale gebouwen, 

in de keuzes rond het eigen wagenpark, in het inkoopbeleid (o.a. inkopen van groene energie).

Maaike 
Kolkman-
Hoving Kees 

Tadema 

8) Milieu en energie 
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Kunst en cultuur weerspiegelen onze identiteit als 

dorp, stad en provincie. Ook Flevoland als jonge 

provincie moet zuinig zijn op haar erfgoed en 

geschiedenis, denk bijvoorbeeld aan prehistorische 

nederzettingen en het Unesco-monument 

Schokland. De ChristenUnie hecht veel belang aan 

regionale cultuur en ondersteunt het behoud van 

de eigen identiteit van bijvoorbeeld Urk. 

Kunstzinnige vaardigheden behoren tot de gaven 

die God aan mensen geeft. 

Kunst en cultuur verdienen een grote 
uitingsvrijheid, maar de ChristenUnie is tegen 
uitingsvormingen die bewust beledigend of 
discriminerend zijn voor de godsdienst, de 
afkomst, huidskleur enz. van burgers, of die 
bewust uitingen van intieme seksualiteit die in 
de privé-sfeer thuishoren, in het publieke domein 
introduceren. Onder deze beperkende voorwaarden 
kan de provincie cultuur stimuleren door 
stimuleringspremies te verlenen. Experimentele 
of vernieuwende kunstvormen zijn voor de 
ChristenUnie net zo waardevol als traditionele 
kunstvormen of kunstuitingen. Dit moet tot 
uitdrukking komen in het subsidiebeleid van de 
provincie.

De ChristenUnie is voorstander van de publieke 
regionale omroep. Zij geeft, in tegenstelling tot 
de landelijke zenders, aandacht aan de eigen 
woonomgeving. Daarnaast heeft zij de onmisbare 
functie van “rampenzender”. Vooral deze laatste 
functie verdient een bredere bekendheid onder de 
inwoners.

De provincie heeft een stimulerende en 
ondersteunende rol op het terrein van de 
amateursport

(breedtesport) en gehandicaptensport. Dit moet 
uitkomen in het stellen van prioriteiten bij 
subsidiëring van sportactiviteiten. De ChristenUnie 
ziet geen voordelen als de provincie deelneemt aan 
grootschalige sportevenementen die het niveau van 
de provincie overstijgen.

Momenteel moeten veel te veel jongeren onderwijs 
volgen buiten hun eigen provincie Flevoland; 
daarom is het hoog tijd dat er ook in Flevoland meer 
HBO en Universitaire (deel)opleidingen komen.
Ook hier dient de provincie een coördinerende taak 
te vervullen.

KIEST U VOOR DE CHRISTENUNIE DAN KIEST U VOOR:
●    Een meerjarig cultuurbeleid gericht op 

vergroting van de cultuurdeelname van 
afzonderlijke doelgroepen. 

●    Ruimte voor diverse vormen van amateurkunst 
waarin meerdere stijlen een plaats kunnen 
krijgen.

●    Mogelijkheden van onderwijs en toerisme 
betrekken op het Flevolandse culturele erfgoed.

●    Publieke kunstuitingen die geen religieuze 
en levensbeschouwelijke overtuigingen en 
gevoelens kwetsen.

●    Eén Flevolandse nieuwsuitzending op Omroep 
Flevoland.

9) Cultuur, sport en onderwijs
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VOOR DE UITVOERING VAN DIT PROGRAMMA ZIJN BESCHIKBAAR:
1. Dick Schutte (Urk) 
2. Roelof Siepel (Dronten)  
3. Jan Eric Geersing (Emmeloord)  
4. Maaike Kolkman (Almere)  
5. Kees Tadema (Almere)  
6. Freek Brouwer (Urk)  
7. Janny Vroegop-Muijs (Creil)  
8. Lloyd Ferdinand (Almere)  
9. Bert van der Vegte (Dronten)  
10. Henriëtte van Keulen-Nentjes (Emmeloord)  
11. Marijke Bakker (Urk)  
12. Jan van Dijk (Lelystad)  
13. Rob Roosenboom (Almere)  
14. Arjan Jonker (Zeewolde)  
15. Lubbert Schenk (Urk)
16. Marleen Boven-Mast (Lelystad) 
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