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Voorwoord Alexander Pechtold

Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen vragen zich af of deze
verkiezingen wel belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer dubbel
telt? U stemt niet alleen voor uw provincie, u kiest daarmee ook een
nieuwe Eerste Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de
landelijke politiek.
De vraag die voorligt is: moet Nederland vooruit? Ja, zegt D66. Na
jaren van crisis klimt Nederland langzaam uit het dal. De economie
groeit licht en de werkloosheid neemt heel langzaam af. Maar we zijn er
nog lang niet. 600.000 mensen zitten zonder baan. De belastingen in
Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dat moet anders.
Om echt vooruit te komen moeten we dus flink aan
de slag. D66 brandt van ambitie. Wij maken werk
van nieuwe groei en meer banen. Meer banen door
een lagere loonbelasting. Dat maakt werken
aantrekkelijker. Meer banen door minder lasten voor
ZZP’ers, zodat zij kunnen doorgroeien naar
ondernemers met personeel. Meer banen door te
investeren in goed onderwijs. Meer banen door te
investeren in duurzame technologie en schone
energie. Dat zijn de banen van de toekomst.

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met die
van ons. Met uw vertrouwen in onze idealen en
oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er samen
voor zorgen dat uw provincie investeert in
werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving,
investeert in Nederland.
U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals ik al
zei, uw stem telt deze keer dubbel. U stemt voor de
provincie en dáármee voor de Eerste Kamer. Een
sterk D66 in de Eerste Kamer geeft ons landelijk de
kans met onze ambities Nederland vooruit te
brengen.

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.
Zij kunnen Nederland duurzaam versterken. Met
gerichte investeringen in regionale economie en
innovatie, infrastructuur, duurzame energie en
natuur. Dit levert niet alleen banen op in
bijvoorbeeld de bouw, de economie wordt er ook
structureel beter van.

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze
verkiezingen wel belangrijk zijn? Maak het
verschil. Hier in Flevoland. Én in de
landelijke politiek. Stem 18 maart D66!
Alexander Pechtold

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat
eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan
vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn optimistisch
maar weten ook dat we hard moeten werken om onze
idealen te verwezenlijken. Wij willen met de beste
ideeën en betrouwbare bestuurders Nederland
vooruit brengen. We zijn in veel gemeenten de
grootste partij. Daar laten we ook zien dat D66 het
verschil kan maken. Die bestuurskracht ambiëren wij
ook in de provincies.
Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het
belangrijk dat iedereen meepraat en meebeslist over
plannen die ons en onze leefomgeving raken. Dat is
een democratisch recht én, vinden wij, ook een
democratische plicht. Uw stem voor D66 is in ieder
geval de beste garantie voor politiek waarin de mens
centraal staat. Politiek waarin we vooral vertrouwen
op de eigen kracht van mensen.
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Inleiding Michiel Rijsberman, lijsttrekker

Nederland is nog lang niet af. De tijden veranderen, de wereld
verandert en Nederland moet mee veranderen. D66 wil vooruit. De
afgelopen jaren heeft D66 in de Eerste en Tweede Kamer belangrijke
hervormingen mede mogelijk gemaakt. In de Provinciale Staten van
Flevoland heeft D66 bijgedragen aan belangrijke projecten en de
verbetering van het bestuur. Maar we zijn er nog lang niet. Wij nemen
geen genoegen met een beetje groei en een lichte daling van de
werkloosheid. Zeker niet in Flevoland, de provincie met de hoogste
werkloosheid van Nederland.
Nieuwe groei is nu de belangrijkste opgave voor
Nederland en voor Flevoland in het bijzonder.
Duurzame economische groei is voor D66 de sleutel
naar een welvarende toekomst. Groei zorgt voor
nieuwe banen, voor welzijn, innovatie en
vernieuwing. En groei is de beste manier om de
overheidsfinanciën op orde te brengen. Voor D66 is
het Flevolands provinciebestuur veel te makkelijk
tevreden met de bereikte resultaten en met zichzelf.
Er is in D66 veel energie om een frisse wind te laten
waaien.

betrokkenheid. Waar het ons om gaat is dat de
inwoners van Flevoland echte invloed hebben op het
werk van de provincie. U gaat immers over uw eigen
leven.
D66 gaat graag in gesprek met u. Voor de
leesbaarheid zijn we in dit programma selectief
geweest. Voldongen feiten uit de huidige praktijk
hebben we niet beschreven. We hebben geprobeerd
volledig en actueel te zijn, maar dat lukt natuurlijk
nooit helemaal. We horen graag wat voor u
belangrijk is, welke zorgen of ideeën u heeft. De
provincie is er tenslotte voor haar inwoners. Wij
werken onze visie graag samen met u uit. U kunt met
ons contact opnemen via onze website op
flevoland.d66.nl, via facebook of twitter.

D66 wil dat de provincie verder kijkt dan alleen een
aantal maatregelen voor bereikbaarheid, natuur en
economie. De laatste jaren hadden we een coalitie die
het snel eens was over wat ze moesten doen en hoe,
maar niet toe kwam aan het waarom. Visieloos. D66
wil dat als de provincie wat bereikt de bestuurders
niet tevreden achterover leunen, maar er een schepje
bovenop doen. Wat D66 wil met Flevoland leest u in
dit programma. U leest onze ideeën voor meer
banen, betere bereikbaarheid, duurzaamheid en
natuur – maar bijvoorbeeld ook voor een open
overheid, die laat zien wat ze doet en waarom.

D66 wil ook in Flevoland vooruit. Ik vraag u
daarom om uw vertrouwen en uw stem op 18
maart. Stem D66!
Michiel Rijsberman
Lijsttrekker D66 Flevoland
Twitter: @rijsberman

In de komende jaren zullen compromissen moeten
worden gesloten. Daarbij is dit programma onze
leidraad. En wij gebruiken daarbij de vijf
richtingwijzers, die u achterin dit programma vindt.
Dit zijn geen dogma’s, geen ijzeren regels, maar ze
zijn bedoeld als inspiratie en om ons denken richting
te geven. De eerste richtingwijzer is ‘vertrouw op de
eigen kracht van mensen’. Voor ons betekent dat
bijvoorbeeld dat de provincie haar inwoners, haar
ondernemers en de gemeenten betrekt bij haar
plannen. Dat de provincie u niet vertelt hoe de
provincie er uit moet zien, maar dat we dat samen
met u bepalen. Daar worden woorden voor gebruikt
als open of interactieve planvorming, participatie,
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Kieslijst D66 Flevoland
1.

Michiel Rijsberman, Almere

17.

Olga Nijmeijer, Dronten

2.

Shasta Rötscheid, Almere

18.

Gerard van Dongen, Almere

3.

Paul Vermeulen, Emmeloord

19.

Kees Kortleve, Zeewolde

4.

Margriet Papma, Lelystad

20.

Johanna Holtmaat, Lelystad

5.

Tiko Smetsers, Almere

21.

Roy Brogge, Almere

6.

Jeroen Kok, Lelystad

22.

Peter Schot, Lelystad

7.

Michael van der Ploeg, Dronten

23.

Gemana Kruisland, Lelystad

8.

Josefien Rooks, Almere

24.

Luc van der Wal, Dronten

9.

Ron Zwart, Zeewolde

25.

Johan de Muynck, Zeewolde

10.

Niels Falch, Lelystad

26.

Rachel de Haan, Lelystad

11.

Ab Visser, Zeewolde

27.

Fons van der Ham, Almere

12.

Ernest van der Linden, Almere

28.

Patrick van de Heisteeg, Lelystad

13.

Roos Winter, Almere

29.

Ton Lesscher, Almere

14.

Hester Kuper, Ens

30.

Martine van Bemmel, Almere

15.

Fred Pot, Almere

31.

René Peeters, Almere

16.

Jaap Eelman, Lelystad
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1

Wat wij willen van de provincie

D66 wil dat de overheid en dus ook Provincie Flevoland slagvaardig en
aanspreekbaar is. We moeten helder zijn over wie waar over gaat: D66
wil dat Provincie Flevoland zich richt op haar eigen kerntaken in de
ruimtelijke ordening, regionale economie en infrastructuur. D66 kiest
voor een verbindende provincie, die vanuit een heldere visie verbanden
legt tussen bijvoorbeeld recreatie, natuur en ruimtelijke ordening. Of
tussen onderwijs, innovatie, regionale arbeidsmarkt en economische
ontwikkeling.
D66 wil een provincie die kiest voor haar kerntaken:
1.

Regionale economie en innovatie, inclusief
de aansluiting van onderwijs en
arbeidsmarkt en de afstemming van
plannen voor winkelcentra,
recreatievoorzieningen, bedrijventerreinen
en woonwijken tussen gemeenten;

2.

Ruimtelijke ordening, inclusief
randvoorwaarden voor ontwikkeling van
duurzame energie;

3.

Natuur, inclusief randvoorwaarden voor
schone bodem, water en milieu;

4.

Bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer
én fiets;

5.

Wettelijke taken rond cultuurhistorie
(erfgoed), bibliotheken en archieven;

6.

Bestuur binnen de provincie en (financieel)
toezicht op gemeenten.

rechtvaardigheid mogelijk te maken. De provincie
zorgt voor regie en verbinding waar gemeenten
onderling concurreren en bovenlokale belangen
spelen. Het sociale en culturele domein vinden we bij
uitstek taken van gemeenten en het rijk. Maar dat
betekent niet dat de provincie er helemaal geen rol
heeft. De provincie heeft wettelijke taken in het
behouden van erfgoed en op het gebied van
bibliotheekzorg. Ook zien we in het versterken van de
regionale economie aanleidingen om, beperkt en
weloverwogen, te investeren in bijvoorbeeld
onderwijs en sport met minimaal een regionale
uitstraling.
De Flevolandse gemeenten hebben naast hun plaats
in de provincie een verschillende geografische focus,
zoals Lelystad en Almere dat hebben op de
Metropoolregio Amsterdam (MRA) en andere
gemeenten op hun achterland zoals bijvoorbeeld op
de Kop van Overijssel. Hier is sprake van
samenwerking op beleidsgebieden als economie,
arbeidsmarkt, toerisme, verkeer en vervoer. De rol
van het provinciale bestuur is hier met name het
samen met de gemeenten behartigen van hun
belangen èn de afstemming daarvan binnen de
provincie als geheel.

Door de focus op haar kerntaken kan Flevoland haar
taken zo efficiënt mogelijk uitvoeren. Maar de
kleinste overheid is niet per definitie de beste
overheid. Soms is een sterke overheid nodig om
vrijheid, kansengelijkheid en sociale
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2

Regionale economie & innovatie

D66 wil vol inzetten op het vergroten van de werkgelegenheid.
Flevoland heeft immers al jaren de hoogste werkloosheid van
Nederland. D66 kiest voor:
 Verbeter het vestigings- en investeringsklimaat;
 Pak leegstand aan;
 Verbind onderwijs en arbeidsmarkt;
 Versterk innovatie;
 Verbind overheden, bedrijven en kennisinstellingen;
 Versterk toerisme en recreatie.
D66 wil een economie waarin iedereen de kans krijgt om zijn of haar
kwaliteiten optimaal te ontplooien. Van loodgieter tot laborante, van
kapper tot kernfysica. Voor hun eigen ontplooiing en als cruciaal
onderdeel van een krachtige economie. D66 vertrouwt op de
initiatieven van mensen zelf en wil deze niet beknellen met onnodige
regelgeving: creativiteit en innovatie zijn juist de kracht van de
Nederlandse economie. Waar nodig moet de provincie actief haar rol
spelen om die ruimte te maken.
8
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2.1 Verbeter het vestigingsen investeringsklimaat

De ontwikkeling van de regionale economie en
werkgelegenheid komt in veel beleidsterreinen
terug. Een goede afstemming en verbinding
tussen de verschillende beleidsterreinen van de
provincie is daarvoor belangrijk. Zo kan een
goede infrastructuur of onderwijs bijdragen aan
een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor
bedrijven en maakt het behoud van landschap
en mooie natuur dat mensen hier graag willen
wonen, werken en recreëren. D66 wil dat
natuur, recreatie, onderwijs, mobiliteit en de
economie elkaar versterken.

D66 vindt dat de provincie als gastheer moet
bijdragen aan het steeds verder verbeteren van de
omstandigheden voor ondernemers. D66 legt daarbij
de prioriteit bij het midden- en kleinbedrijf (mkb) en
innovatie. Een gezond mkb komt ten goede aan het
voorzieningenniveau, de leefbaarheid en de
werkgelegenheid in de dorpen en steden van
Flevoland. Daarnaast kan het mkb zorgen voor
levendigheid in een dorp en optreden als aanbieder
van stages. Voor D66 is ook het voorzieningenniveau,
van culturele tot sport- en onderwijsvoorzieningen,
een onderdeel van het vestigingsklimaat.

waardevolle toevoeging aan de economie van
Flevoland. Onze provincie kent nog geen ander ‘nat’
bedrijventerrein. Dit bedrijventerrein moet dan ook
een aanvulling zijn op het aanbod en niet
concurreren met andere bedrijventerreinen. D66
maakt zich echter wel zorgen over de kosten voor de
gemeente Lelystad. Hoewel deze kosten door de
bijdrage van de provincie lager zijn dan in de eerdere
plannen van de gemeente, vormt het ontwikkelen van
het bedrijventerrein een zware last voor Lelystad.
Indien de gemeente afziet van het realiseren van het
bedrijventerrein, dan moet de provincie opnieuw
beoordelen of het ontwikkelen van de kade zonder
bedrijventerrein de investering nog wel waard is. Net
als bij de ontwikkeling van de luchthaven is
compensatie van schade voor bewoners en bedrijven
in de omgeving voor D66 een vereiste.

Wat D66 betreft richt de provincie zich daarbij op
mkb-bedrijven die zorgen voor banen op alle
onderwijsniveaus: ruim baan voor vakmanschap in
een economisch krachtige regio waarin mensen met
allerlei kwaliteiten aan de slag kunnen gaan. Binnen
het mkb ziet D66 een toenemend belang van de
groep zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Het
aantal zzp’ers in Flevoland is in drie jaar tijd gegroeid
tot ruim 53% van het totale aantal
bedrijfsvestigingen. Om zzp’ers te faciliteren wil D66
dat de provincie ook nieuwe initiatieven van kleine
zelfstandigen actief ondersteunt en stimuleert.
D66 is voorstander van de verdere ontwikkeling van
Luchthaven Lelystad. De luchthaven en het
naastgelegen bedrijventerrein OMALA (onder de
noemer Airport Garden City) zijn belangrijk voor de
economische ontwikkeling en de werkgelegenheid in
Flevoland. Economische ontwikkeling gaat volgens
D66 echter niet ten koste van alles. D66 vindt het
daarom belangrijk dat er oog − en waar nodig
compensatie – is voor de direct omwonenden die
hinder of schade ondervinden van de ontwikkeling
van Luchthaven Lelystad.

2.2

Pak leegstand aan

Leegstand van kantoren en andere bedrijfspanden is
een steeds groter probleem. D66 kiest voor:

D66 steunt de aanleg van de nieuwe maritieme
servicehaven bij Urk/Noordoostpolder indien deze
haven bewezen waardevolle impuls vormt voor de
regionale economie en voor geheel noordelijk
Flevoland in het bijzonder. Deze haven kan een
aanvulling zijn op het palet aan bedrijventerreinen
binnen Flevoland. Wij willen er wel voor waken dat
er een bedrijventerrein ontstaat met een bredere
invulling dan dienstverlening voor de scheepvaart,
visserij en andere scheepvaart gerelateerde
bedrijvigheid. Het is niet de bedoeling dat dit terrein
gaat concurreren met bestaande bedrijventerreinen,
waarvan de exploitatie onder druk staat.



Het makkelijk maken van herbestemmen;



Het bestaande vastgoed benutten, vóór
nieuwbouw;



Een sterke regierol voor de provincie via
kaderstelling in de omgevingsvisie.

2.2.1

Makkelijker herbestemmen

D66 ziet mogelijkheden voor herbestemming van
leegstaande gebouwen. Kantoren kunnen
bijvoorbeeld worden verhuurd als vergadercentra of
gebruikt voor (studenten-)huisvesting. Het
platteland heeft daarnaast te maken met
schaalvergroting, waardoor boerderijen leeg komen
die ruimte kunnen bieden aan tal van (kleinschalige)
activiteiten. Veel initiatiefnemers lopen echter vast
op strikte eisen die herbestemming moeilijk maken.
D66 wil daarom meer ruimte voor oplossingen van
mensen zelf. D66 wil de ruimte geven in plaats van in
de weg staan met gedetailleerde regels. D66 vindt
daarbij goede inpassing in de omgeving wel een
voorwaarde. D66 wil dat de provincie samen met de
gemeenten de regels zo aanpast dat herbestemming
gemakkelijker wordt.

In Lelystad is een grote behoefte aan banen voor
lager en middelbaar opgeleide vakmensen. De
nieuwe haven bij Flevokust, direct ten noorden van
Lelystad, kan daaraan bijdragen. De provincie wil
hiervoor de kade gaan realiseren, de gemeente
Lelystad het bedrijventerrein dat daarbij hoort. De
overslagcapaciteit van Flevokust vormt een
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2.2.2 Teveel leegstaande kantoren,
bedrijventerreinen en boerderijen

Door D66 Flevoland…
In 2013 is een D66-motie aangenomen die de het
provinciebestuur opdraagt de
jeugdwerkgelegenheid te bevorderen. Flevoland
kent de hoogste jeugdwerkloosheid van
Nederland. Jongeren krijgen hierdoor niet de
kans om ervaring op te doen op de arbeidsmarkt,
waardoor ze het risico lopen definitief uitgesloten
te worden. D66 is van mening dat dit probleem
alleen effectief aangepakt kan worden door
scholing en begeleiding te combineren met
investeringen in innovatie en het verzorgen van
voldoende werkplekken. De provincie moet zich
actief inzetten voor het stimuleren van de
jeugdwerkgelegenheid. Hierbij is samenwerking
met de gemeenten, het onderwijs en de
arbeidsmarkt essentieel.

In economische goede tijden zijn te veel kantoren
gebouwd en bedrijventerreinen aangelegd. Als gevolg
daarvan is er nu sprake van een overschot. In
Flevoland staat maar liefst 27% van de
kantoorruimte leeg. D66 wil eerst het bestaande
optimaal benutten voordat er nieuw gebouwd wordt
en kiest daarom voor het zo min mogelijk bouwen
van nieuwe kantoorruimtes en bedrijventerreinen.
Een uitzondering vormen de natte bedrijventerreinen
bij Urk en Flevokust, die een ander type
bedrijventerrein zijn dan nu beschikbaar is.
2.2.3

Sterke regierol voor de Provincie

Bijvoorbeeld in de gemeente Lelystad is sprake van
hoge voorraad bouwgrond en een lage
bouwproductie, zowel van woningen als bedrijven.
Provincie Flevoland moet bij dergelijke situaties
helpen om tot creatieve oplossingen te komen. Om
beter aan te sluiten bij de regionale behoefte wil D66
in gesprek met gemeenten om te kijken welke
bouwplannen kunnen worden geschrapt. We streven
onder andere naar een balans waarbij niet de ene
gemeente op slot gaat totdat de andere van z’n
overschot af is. Als gemeenten daar niet aan willen
meewerken dan vindt D66 het redelijk om in de
provinciale omgevingsvisie minder ruimte te
reserveren voor functies waar een overschot van
bestaat. De regierol die D66 voor de provincie ziet,
betekent ook dat de provincie de markt actief volgt.
Het aanpakken van leegstand is geen eenmalige
actie, maar vraagt een jarenlang inzet.

van Nederland, anderzijds is het ontbreken van goed
geschoold personeel één van de belangrijkste
groeiremmers voor het mkb. D66 wil dat provincie
zich actief inzet als regisseur en samen met de
gemeenten MBO- en HBO-scholen en bedrijven bij
elkaar brengt. Zij kunnen afstemmen wat het
bedrijfsleven verwacht van scholen (welke
vaardigheden) en wat onderwijsinstellingen van het
bedrijfsleven nodig hebben om het gewenste
resultaat te behalen (zoals stageplaatsen en
banenkansen).
D66 wil dat de provincie aantrekkelijker wordt voor
Nederlandse én buitenlandse onderwijsinstituten,
verspreid over de provincie. Bij een toekomstgerichte
provincie hoort hoogwaardig en vernieuwend
onderwijs. Innoverend onderwijs is belangrijk voor
de kenniseconomie van Nederland en Flevoland is
daarvoor een unieke plek. D66 ziet in Almere ruimte
voor universitair onderwijs.

2.3 Verbind onderwijs en
arbeidsmarkt
D66 wil dat de provincie meer doet om het onderwijs
op één lijn te brengen met de economische structuur.
Enerzijds heeft Flevoland de hoogste werkloosheid

10
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2.4

Versterk innovatie

Door D66 in de Tweede Kamer…

D66 wil bedrijven aantrekken die de sterke kanten
van Flevoland versterken, zoals voedselproductie,
Life Sciences, het composietencluster en het
Geomaticapark. Dat betekent ook dat de provincie
duidelijk moet kiezen bij het aantrekken van
(buitenlandse) bedrijven, zonder daarbij kansen in
nieuwe sectoren uit het oog te verliezen. D66 wil
vooral bedrijven aantrekken die bijdragen aan
innovatie en duurzaamheid. De provincie kan een
belangrijke rol spelen bij het stimuleren van
innovaties, zoals haar inzet op het gebied van
composieten laat zien. Blijvende inzet op het
versterken van kennisinstituten en –infrastructuur is
nodig. D66 wil dat de provincie zowel start-ups als
gevestigde bedrijven ondersteunt en faciliteert bij het
omzetten van kennis in producten en diensten.

Door de lobby vanuit D66 Noordoostpolder in de
Tweede Kamer, samen met het CDA, blijft het
NAK als zelfstandige organisatie behouden voor
de Noordoostpolder. Het NAK, dat poot- en
zaaigoed keurt, biedt in Emmeloord
hoogwaardige werkgelegenheid aan 125
mensen.

2.5 Verbind overheden,
bedrijven en kennisinstellingen
D66 ziet dat de kracht van de provincie ligt in de
verbinding tussen overheden, bedrijven en
kennisinstellingen. D66 vindt dat ongezonde
concurrentie tussen de gemeenten binnen de
provincie moet worden voorkomen. De provincie en
gemeenten moeten gezamenlijk en in samenwerking
met de omliggende regio’s inzetten op de eigen sterke
punten.

De teruglopende en veranderende werkgelegenheid
in de landbouw en visserij vraagt om extra aandacht
voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk. D66 is
van mening dat door stimulering van innovatie
arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden, van
lager- tot hogeropgeleiden. Zowel de agrarische
sector als de visserij lopen al voorop in de wereld,
samen met de innovatieve bedrijven in het
Geomaticapark in de Noordoostpolder. Wij willen
deze kracht benutten en versterken. Veranderingen
in overheidsorganisaties door centralisaties leiden tot
vertrek van veel werkgelegenheid uit Flevoland. De
provincie moet zich er sterk voor maken dat daarvoor
in de plaats en met vergelijkbaar niveau andere
vormen van werkgelegenheid van overheden (Rijks,
semi-overheid en Europees) in Flevoland gevestigd
worden.

D66 wil in samenwerking met overheden, bedrijven
en instellingen werken aan:

De komst van de Floriade naar Almere biedt de
komende jaren veel kansen voor Flevoland, als
showcase voor de innovatieve tuinbouwsector. De
Floriade zal veel (inter-)nationale aandacht krijgen
wat extra werkgelegenheid kan opleveren. Voor het
slagen van de Floriade is het van belang dat de
komende jaren veel energie wordt gestoken in de
voorbereidingen. Voor de provincie is met name dit
voortraject van groot belang, omdat er in het
voortraject kansen liggen voor ondernemers om
internationale bekendheid te krijgen. Ook het
onderwijs in Flevoland krijgt kansen bij het
organiseren en realiseren van de Floriade die D66
graag wil benutten.



Het vergroten van de jeugdwerkgelegenheid in
samenwerking met de gemeenten. De provincie
werkt vanuit het economisch domein vooral met
het bedrijfsleven, terwijl de gemeenten vanuit
het sociaal domein vooral werken met de
scholen en studenten;



Een sterke en evenwichtige samenwerking
binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA),
waar kansen sámen worden benut;



Een succesvolle Floriade; de aanloop daar
naartoe biedt unieke kansen voor de bedrijvigheid, het onderwijs en de kennisinstellingen in
Flevoland en daar buiten;



De internationale ‘Holland-branding’; in
samenwerking met andere provincies zetten we
ons op de kaart bij toeristen en trekken we
mogelijk nieuwe bedrijvigheid naar Flevoland.

D66 vindt daarnaast dat de provincie samen met de
gemeenten en inwoners beleid moet ontwikkelen om
het landelijk gebied en de kleine kernen aantrekkelijk
te houden voor ondernemers en bewoners. D66 ziet
kansen voor vrijwilligers-initiatieven en multifunctioneel gebruik van de bestaande gemeenschapsvoorzieningen, waardoor deze kunnen blijven
bestaan in de kleine kernen. In het programma Vitaal
Platteland is daarmee in 2015 een begin gemaakt.

D66 is kritisch op de kosten van de Floriade. Het is
een groot project, waaraan onder meer financiële
risico’s verbonden zijn. Eerdere Floriades kennen een
geschiedenis van budget-overschrijdingen. Voor D66
mag de begroting van de Floriade geen open einde
hebben en moet de provincie investeren in concrete
projecten, niet in garantstellingen.
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2.6 Versterk toerisme en
recreatie
D66 wil dat de toeristische sector van Flevoland
wordt versterkt en uitgebouwd door:

D66 is voor ontwikkeling van recreatie en toerisme,
zowel groot- als kleinschalig. Met jaarlijks ruim 600
miljoen euro aan bestedingen en 7.500 fulltime
arbeidsplaatsen is de vrijetijds-industrie een
belangrijk onderdeel van de economie van Flevoland.
En de vrijetijdsindustrie biedt nog volop kansen voor
groei.
D66 Flevoland wil dat Flevoland een brede visie op
toerisme en recreatie ontwikkelt. Toerisme en
recreatie kunnen alleen succesvol groeien als alles
klopt: milieu, natuur, bereikbaarheid, erfgoed en
cultuur moeten zorgvuldig op elkaar zijn afgestemd.
Doordat toerisme en recreatie door zoveel beïnvloed
wordt, moet de provincie duidelijk kiezen wat ze
belangrijk vindt. D66 wil dat de provincie ook meer
gaat samenwerken met de gemeente en andere
partners op het gebied van toerisme en recreatie. Het
beter benutten van de vele mogelijkheden die
Flevoland biedt, vraagt inzet op provinciaal én op
lokaal niveau. Ook buiten Flevoland liggen hiervoor
belangrijke aanknopingspunten. Samen met de
Amsterdamse regio kan ingezet worden op
verblijfsrecreatie in Flevoland: mensen die voor een
meerdaags bezoek op Amsterdam afkomen, kunnen
worden verleid naar Flevoland te komen.
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Gebiedspromotie in te zetten, om het ‘merk’
Flevoland nationaal en internationaal op de
kaart te zetten;



De huidige toeristische attracties binnen
Flevoland te benadrukken;



Het bijzondere erfgoed en de archeologische
rijkdom nadrukkelijker in te zetten;



De unieke natuur van Flevoland zoveel mogelijk
open te stellen voor recreanten;



Verblijfsrecreatie te bevorderen;



Kansen te bieden voor de ontwikkeling en
realisatie van nieuwe toeristische, recreatieve en
culturele attracties;



Het benadrukken van de grote hoeveelheid
groen en ruimte, gecombineerd met de (inter)nationale aantrekkingskracht van
landschapskunst, waarmee naast de toeristische
sector ook het vestigingsklimaat van de
provincie wordt versterkt.

Verkiezingsprogramma D66 Flevoland 2015 - 2019

Ruimtelijke
1
ordening
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3

Ruimtelijke ordening

De provincie heeft als gebiedsregisseur belangrijke taken op het gebied
van ruimtelijke ordening, zeker nu het Rijk haar taken in de ruimtelijke
ordening overdraagt. D66 wil dat de provincie haar taken vervult vanuit
een heldere visie op de ontwikkeling van Flevoland en haar taak daarin.
De rol als gebiedsregisseur betekent voor D66 ook ruimte geven,
verbinden en bijsturen. D66 geeft graag ruimte aan initiatieven van
inwoners, bedrijven en gemeenten en laat ruimte aan de gemeenten
voor flexibele uitwerking van de provinciale hoofdlijnen. Daarnaast wil
D66 ruimte bieden aan bedrijvigheid: voor sectoren als landbouw en
visserij en voor andere bedrijfstakken. Voor D66 staat hierbij flexibel,
duurzaam en multifunctioneel ruimtegebruik voorop.
We willen dat de provincie verbindt tussen initiatieven, organisaties en
overheden. De provincie moet in staat zijn om vanuit haar regionale
positie een bredere blik te hebben dan lokale partijen. Die bredere blik
moet worden gebruikt om initiatieven, sectoren en mensen bij elkaar te
brengen. Dat betekent voor D66 ook dat ruimte moet worden gemaakt
voor de verbanden die ontstaan.
14
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Vanuit haar rol als regisseur moet de provincie er ook niet voor
weglopen om in te grijpen als kansen verloren dreigen te gaan of
belastinggeld kan worden verspild, bijvoorbeeld als gemeenten elkaar
beconcurreren in plaats van versterken. D66 is zuinig op de
kenmerkende openheid van het Flevolandse landschap. D66 is trots op
de Flevolandse ambitie om meer dan 25% van de landelijke opgave voor
windenergie te realiseren.
D66 geeft ruimte aan:
 Natuurontwikkeling en recreatie dichtbij dorpen en steden;
 Vernieuwende ideeën van inwoners en bedrijven;
 Realisatie van de Flevolandse taakstelling voor windenergie;
 Benutten van meer vormen van duurzame energie;
 Veeteelt in stallen die milieu- en diervriendelijk en beter voor de
volksgezondheid zijn.
D66 wil ruimte geven aan duurzame energie, maar
wil géén provinciale subsidies: zonne-energie is voor
particulieren al rendabel van zichzelf en voor
biomassa en windenergie zijn er nationale
subsidieregelingen, mede dankzij D66 in de Eerste
en Tweede Kamer.

3.1 Uitgangspunten bij het
ruimtelijk beleid
3.1.1

Gebruik de ruimte duurzaam

Het indelen van de ruimte doe je voor de lange
termijn en het is de taak van de provincie om die
ruimtelijke indeling toekomstbestendig te maken.
Dat vraagt dat de provincie de regie neemt. D66 wil
de bestaande infrastructuur optimaal benutten.
Gebieden staan voor D66 niet op zichzelf: er bestaat
een wisselwerking tussen natuur, landbouw,
infrastructuur en steden. D66 wil daarom die
gebieden meer met elkaar verbinden. Bijvoorbeeld
landbouwgebied in de nabijheid van steden is
enerzijds een producent van voedsel, anderzijds kan
de landbouw profiteren van innovatie aan
onderwijsinstituten, zoals die in Almere en Dronten
en kennisdragers als de Nederlandse Algemene
Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van
landbouwgewassen (NAK) in Emmeloord.

D66 wil de grotere natuurgebieden behouden en
versterken, zoals de Oostvaarderplassen, het
Horsterwold en het Kuinderbos. Deze
natuurgebieden en tussenliggende kleinere
oppervlaktes natuur willen we aan elkaar koppelen
langs kanalen en bijvoorbeeld met
wildoversteekplaatsen. D66 voelt zich hierbij
gebonden aan het Flevolandse programma Nieuwe
Natuur.
3.1.2
Bouw niet voor leegstand
D66 ziet in een duurzaam ruimtelijk beleid geen
plaats voor structurele leegstand. D66 wil dat de
provincie actief de regie neemt over de regionale
woningbouw en realisatie van werklocaties. De tijd is
voorbij dat iedere gemeente binnen de eigen grenzen
beslist hoeveel en welk type woningen of kantoren
gebouwd moeten worden. Bij tegenstrijdige belangen
en concurrentie tussen de gemeenten moet de
provincie de gemeenten bij elkaar roepen en als
regisseur helpen de knoop door te hakken. D66 ziet
een provinciale ingreep als gerechtvaardigd
redmiddel om woningbouw, bedrijventerreinen en

D66 wil meer inzetten op dubbel ruimtegebruik. Het
gaat dan bijvoorbeeld over kleinschalige
bedrijvigheid in woonwijken, landbouw- en
natuurgebieden die bijdragen aan recreatie en
toerisme. D66 wil dat de provincie als
gebiedsregisseur bijdraagt aan de haalbaarheid en
economische aantrekkelijkheid van investeringen.
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D66 voor een evenwichtige afweging van belangen.
In dat verband zal zij bevorderen dat er ruime
gelegenheid is voor inspraak daarop van direct
betrokken burgers, ondernemers en
maatschappelijke groeperingen. D66 wil voortgang
maken richting doelstellingen van volledig duurzame
energievoorziening. Aan het einde van de komende
periode zou Flevoland netto energieleverancier
moeten zijn. Behalve aan duurzame
energieopwekking moet ook worden gewerkt aan
terugdringing van energiegebruik. Beter isoleren van
woningen heeft veel effect. D66 wil dat de provincie
Flevoland gebruik van het Nationaal
Energiebesparingsfonds stimuleert.

kantoren waar geen behoefte aan is te schrappen, aan
de hand van de kaderstelling in de provinciale
omgevingsvisie.
Op het platteland wil D66 dat de provincie ruimte
geeft aan initiatieven als kampeerboerderijen,
landgoederen, kantoren, ateliers, cursusruimten of
horeca in voormalige boerderijen. D66 wil
voorkomen dat buiten bestaande kernen gebouwd
wordt als dat leegstand in de kernen tot gevolg heeft.
Voor ontwikkelingen waar geen provinciale, maar
alleen gemeentelijke functiewijziging nodig is, zoals
bewoning van een erf, laten we de afweging waar die
hoort: bij de gemeente.
3.1.3 Stem ruimtelijke ordening regionaal af
Regionale afstemming is essentieel voor een goede
ruimtelijke ordening. De provincie moet een
samenhangend beeld van natuur, steden, bedrijven
en infrastructuur vormgeven. Flevoland stemt haar
beleid intensief af met de omliggende provincies op
thema’s als economie, mobiliteit en stedelijke
ontwikkeling. D66 wil dat de provincie ook de
samenwerking tussen de gemeenten stimuleert. Deze
gemeentelijke samenwerking is ook in het
economische voordeel van de gemeenten, omdat ze
elkaar kunnen versterken. Voor D66 is de ruimtelijke
structuurvisie (het provinciale ruimtelijke
ordeningsplan) daarvoor het middel: D66 vindt dat
de provincie alleen ruimte voor plannen voor wegen,
woningen, winkels en bedrijventerreinen en havens
in de structuurvisie hoeft te creëren als gemeenten
die plannen op elkaar afstemmen.

D66 wil ruimte bieden aan opwekking van meer
duurzame energie in Flevoland. Naast voor zonneenergie en biomassa staan we open voor alle goede
duurzame ideeën en ontwikkelingen.
D66 ziet mogelijkheden voor energie-intensieve
sectoren in Flevoland: grote energiegebruikers
kunnen een plek vinden vlak bij de bron van
duurzame energie. Flevoland heeft er de ruimte voor
en het grote aanbod van duurzame energie biedt
unieke kansen. Wij willen een verbinding maken
tussen duurzame energie en economische
ontwikkeling. Zo profiteren de Flevolanders ook
meer van de windmolens in de provincie. De
provincie kan hier op inzetten door enerzijds actief
bedrijven te werven en anderzijds in de ruimtelijke
ordening ruimte te maken voor bedrijven die willen
investeren.
D66 wil ook meer kansen voor energieopwekking uit
biomassa, waarbij biomassa voor ons gras, hakhout,
groen- en snoeiafval uit de provincie zelf is.
Biomassastromen zullen op lokaal niveau tot stand
komen. De taak van de provincie is om de productie
te stimuleren door onnodige belemmeringen weg te
halen.

3.2 Bied ruimte aan duurzame
energie
Om ook toekomstige generaties te verzekeren van
voldoende energie is een transitie naar duurzame
energie noodzakelijk. De duurzame
energieopwekking in Nederland blijft echter achter.
Dat is voor D66 onacceptabel. We willen op Europees
en landelijk niveau naar 30% duurzame
energieopwekking in 2030 en volledige duurzame
energievoorziening in 2050. Ook willen we minder
afhankelijk worden van fossiele brandstoffen uit
landen als Rusland en regio’s als het Midden-Oosten.
D66 ziet het actief ruimte maken voor het realiseren
van duurzame (decentrale) energieopwekking als een
belangrijke taak voor de provincie. D66 is trots op de
Flevolandse ambitie om 25% van de landelijke
opgave voor windenergie te realiseren. Binnen enkele
jaren wordt in Flevoland meer energie duurzaam
opgewekt dan er wordt gebruikt (het verkeer buiten
beschouwing gelaten). Anderzijds is hiermee wel de
grens van de draagkracht van het Flevolandse
landschap en de acceptatie door de Flevolanders
bereikt. D66 wil niet een nóg grotere opgave van het
Rijk voor windenergie in Flevoland. Bij de concrete
inpassing van windenergie in het landschap staat
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3.3

3.4 Versterk het landelijk
gebied

Orden ook de ondergrond

Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed
ingedeeld worden, ook de ondergrond heeft ordening
nodig. We halen immers aardwarmte, water en zand
uit de grond, maar slaan ook warmte, koude en water
in de bodem op. Deze activiteiten beïnvloeden de
milieukwaliteit en kunnen elkaar in de weg zitten.
D66 wil dat de mogelijke voordelen, nadelen en
risico’s goed worden verdeeld. Het kan niet zo zijn
dat de winsten naar één partij gaan en de nadelen en
risico’s voor de gemeenschap zijn. De bodem in
Flevoland is in vergelijking met andere provincies
bijzonder schoon en een goede bron van drinkwater
van hoge kwaliteit. D66 wil deze waarden goed
beschermen. De provincie heeft hier een belangrijke,
wettelijke taak. D66 ziet voor energiewinning vooral
kansen in warmtekoude-opslag en geothermie, niet
voor schaliegas.

3.4.1

Landbouw

D66 wil de kwaliteit en de vitaliteit van het platteland
verhogen. De openheid van het landschap
beschermen in balans met ruimte voor innovatieve
landbouw is van groot belang. De Flevolandse
agrarische sector loopt voorop in de wereld. D66 wil
de sector de ruimte bieden om verder te innoveren en
verduurzamen, om haar wereldwijde positie te
behouden en versterken. Wij vinden voor de sector
de vitaliteit van het platteland van groot belang. Het
is niet alleen een agrarisch productiegebied, het moet
ook aantrekkelijk zijn om te wonen en te recreëren.
3.4.2

Intensieve- en melkveehouderij

D66 wil dat de provincie nieuwe grote stallen
(‘megastallen’) alleen toestaat als daarmee
volksgezondheid, milieu en (landschappelijke)
inpassing in de omgeving erop vooruit gaan.
Dierenwelzijn moet daarbij naar de hoogst haalbare
maatstaven zijn gegarandeerd (zogenoemde best
practical means).

3.3.1
Schaliegas
De Noordoostpolder is voor de regering één van de
zoekgebieden voor schaliegas. Het huidige kabinet
wil proefboringen uitvoeren nabij Marknesse. D66 is
hier met de kennis van nu op tegen. Van
aardbevingen tot fracking-chemicaliën die in de
grond achterblijven: er zijn nog onvoldoende
bewezen maatregelen om de risico’s voor het gebied
te beheersen. Daarbij komt dat schaliegas de transitie
naar duurzame energie alleen maar vertraagt en
bemoeilijkt. Daarom maakt D66 Flevoland zich sterk
om de proefboringen naar schaliegas te voorkomen.

De provincie moet er voor zorgen dat de agrarische
activiteiten passen bij het karakter van het gebied
waarin ze plaatsvinden. In sommige regio’s komt
kleinschalige landbouw met hoogwaardige producten
voor de regionale en Europese markt beter tot zijn
recht, zoals de biologische landbouw. Waar de
provincie verantwoordelijk is voor het verdelen van
EU-subsidies op landbouwgebied, willen we dat die
maximaal ingezet worden voor innovatie en
milieuvriendelijke maatregelen. Het karakter van de
verschillende polders moet daarbij wel behouden
blijven.

3.3.2 Warmtekoude-opslag en geothermie
D66 ziet in warmtekoude-opslag een goede manier
van het verwarmen en koelen van met name nieuwe
grootschalige bouwprojecten. Warmtekoude-opslag
(WKO) heeft mogelijke effecten op de temperatuur
van de ondergrond tot ver buiten de grenzen van het
eigen perceel. In landelijke gebieden levert dit
relatief weinig problemen op door de onderlinge
afstand tussen bedrijven, maar op bedrijventerreinen
of in woongebieden beïnvloeden WKO-installaties
elkaar al gauw. D66 is op dit punt voor meer regie
van de provincie via de nieuwe omgevingsvisie. D66
is tegen het subsidiëren van WKO, omdat het nu al
één van de meest rendabele vormen van duurzame
energie is.

3.5

Buitenwater

Grote delen van het Markermeer en het IJsselmeer
horen bij de provincie Flevoland. De waterkwaliteit
van het Markermeer voldoet nog lang niet aan de
normen. De Markerwadden ziet D66 als een
grootschalige proef. De resultaten moeten worden
afgewacht. De visstand op het IJsselmeer en het
Markermeer is zo laag dat langdurige
vangstbeperkingen nodig zijn.

D66 ziet kansen voor geothermie vooral in de
industrie en tuinbouw. De uitdaging ligt hier in het
veilig en rendabel maken. Geothermie moet wat D66
betreft buiten drinkwaterwinningsgebieden
gerealiseerd worden in verband met kans op
vervuiling. De nieuwe Structuurvisie Ondergrond van
de minister van EZ zou hier nadere handvatten voor
moeten bieden.

Een gedeeltelijke verdieping van de vaarweg van Urk
via de Flevokust naar de Oranjesluizen is nodig om
de scheepsbouw en scheepvaart voldoende diepgang
te bieden.
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Natuur,
milieu,
bodem en water
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4

Natuur, milieu, bodem, water

Natuur is niet alleen mooi, maar ook nuttig en noodzakelijk. Het zorgt
voor schone lucht, schoon water en vruchtbare grond. Natuur levert
voedsel en een omgeving waar mensen kunnen recreëren en tot rust
kunnen komen. De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze
welvaart. Voor het eerst in decennia lijkt de natuur in Nederland zich
wat te herstellen. D66 wil investeren in het behoud en de versterking
van de natuur, zodat ook toekomstige generaties over deze
natuurwaarden beschikken. D66 onderschrijft dan ook de Europese
doelen om een Europees netwerk van waardevolle natuurgebieden op te
zetten: het Natura2000-netwerk. Ook de provincie heeft een grote
verantwoordelijkheid voor het behoud van natuur om dit landelijke en
Europese beleid uit te voeren.
D66 wil dat de provincie het Nationaal Natuurnetwerk (N3) en de
Natura2000-gebieden realiseert volgens de afspraken met het Rijk en
Europa. Om dit te realiseren moeten alle mogelijke instrumenten, van
grondruil tot onteigening, ingezet worden. D66 kiest voor:
•

Het uitvoeren van het Programma Nieuwe Natuur;

•

Het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk en het Europese
netwerk van natuurgebieden Natura2000 in onze provincie, zodat
zeldzame planten en dieren meer kans krijgen om terug te keren;

•

Beleefbare natuur die open staat voor recreatie;

•

Meer aandacht voor waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid.
19

Verkiezingsprogramma D66 Flevoland 2015 - 2019

4.1 Nationale Natuurnetwerk
en Natura-2000 gebieden

D66 in de Tweede Kamer…
D66 steunt landelijk de invoering van de Programmatische Aanpak Stikstof, omdat die aanpak
laat zien dat natuur en economie prima naast
elkaar kunnen bestaan. D66 is daarbij wel kritisch
op het méér uitstoten van stikstof door het verhogen van de maximumsnelheid, want dit gaat
ten koste van de ontwikkelruimte voor boeren.

4.1.1
Het Programma Nieuwe Natuur bindt
Flevoland
Na het stuklopen van de plannen om het
Oostvaarderswold aan te leggen is een groot,
provinciedekkend programma voor de ontwikkeling
van nieuwe natuur in Flevoland opgezet: programma
Nieuwe Natuur. Het is opgesteld in een open
planproces met alle geïnteresseerde belanghebbers
en gebiedspartners, van particulieren tot grote
terreinbeherende natuurorganisaties. D66 is
enthousiast over de opbrengst en de grote creativiteit
in het programma. Door de manier waarop het
programma tot stand is gekomen, is de provincie niet
de enige eigenaar van het plan. Dit schept
verplichtingen naar alle betrokken partijen. D66
voelt zich gebonden aan het gezamenlijk behaalde
resultaat. Dit programma biedt voor D66 het kader
voor de ontwikkeling van nieuwe natuur in Flevoland
voor de komende jaren. Ook geeft het programma
het kader voor de grondstrategie.
4.1.2

verantwoorde wijze benutten voor recreatie.
Daarmee wil D66 het draagvlak voor natuur
versterken. D66 wil hierbij ruimte bieden aan
initiatieven van terreinbeheerders die duurzaam
gebruik maken van natuur en waarvan de
opbrengsten ten goede komen aan het beheer van die
natuur. Ook vindt D66 dat de provincie de waarde
van natuur beter moet communiceren, en ook
bijvoorbeeld de economische waarde van natuur
moet kunnen laten zien. Dit laat onverlet dat de
intrinsieke waarde van natuur voor D66
onomstreden is: voor D66 staat minder beleefbare
natuur gelijk aan minder leefbaarheid.

Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied
van wereldniveau. D66 wil de natuur in de
Oostvaardersplassen beheren zoals in het beheerplan
voor dit gebied uit 2014 is vastgelegd: als een
natuurgebied. Dit houdt onder andere in dat de
paarden, heckrunderen en herten worden behandeld
als wild, niet als gehouden dieren. D66 is wel bezorgd
om de grote ingrepen die in het gebied gepland staan
om het moeras te verbeteren. Het lijkt verstandig om
het herstel van begroeiing net als in het verleden in
fases te laten verlopen. Over hoe het moeras zal
reageren op de ingrepen is nog veel onbekend. Op
initiatief van D66 Flevoland wordt er voor het
begeleiden van het beheer een adviescommissie van
experts ingesteld.
4.1.3

4.1.4

Natuurbescherming

Bescherm robuuste natuur

D66 legt de prioriteit voor natuurbescherming bij de
Europees beschermde Natura2000-gebieden. D66
vindt het aanvaardbaar dat landbouwers in de
omgeving van die gebieden zich moeten aanpassen.
Onteigenen van landbouwgrond is de minst
wenselijke optie, maar als er geen alternatief
mogelijk is en het belangrijke gebieden of
verbindingen betreft vindt D66 onteigenen
noodzakelijk.

Om het Nationale Natuurnetwerk te realiseren
moeten verbindingen tussen natuurgebieden worden
gerealiseerd en barrières geslecht. D66 wil dat de
ontbrekende schakels tussen natuurgebieden worden
aangelegd. Het Programma Nieuwe Natuur biedt hier
het kader.
Het Nationale Natuurnetwerk (N3) staat ook niet los
van de rest van Nederland, maar in verbinding met
de (agrarische) omgeving. Goede
milieuomstandigheden, zowel op het platteland als in
de stad, zijn van groot belang voor de versterking van
de biodiversiteit. D66 wil daarom de verdroging,
verzuring en vermesting van de bodem en water
tegengaan.

In Flevoland is er veel bos dat geen bijzondere
beschermde status heeft. Toch onderscheidt het zich
niet van bos dat wel is opgenomen in de ecologische
hoofdstructuur. In de praktijk wordt dit bos gebruikt
als compensatie, om bos dat wel een beschermde
status heeft te kunnen kappen. Op papier is het
compensatie, in de praktijk wordt de natuur er alleen
maar armer van: er komt zo immers geen boom bij,
er gaat alleen bos af. D66 wil daarom dat wordt her-

D66 wil natuurgebieden, waar dit ecologisch
verantwoord is, toegankelijk maken en op een

20

Verkiezingsprogramma D66 Flevoland 2015 - 2019

bescherming wordt gerealiseerd is echter nog niet
bekend. Hoewel de Knardijk al jaren geleden is
afgekeurd, is de dijk tot dat moment nog functioneel.
Er moet worden onderzocht of maatregelen voor de
Knardijk voor die tussenliggende periode
maatschappelijk gerechtvaardigd zijn. Dit onderzoek
is urgent, aangezien het waterschap maatregelen aan
de Knardijk steeds heeft uitgesteld.

overwogen welk onbeschermd bos ook onderdeel van
de ecologische hoofdstructuur moet zijn, met als doel
zoveel mogelijk bos een beschermde status te geven.
4.1.5

Beheer van de wildstand

Bij natuurbeheer hoort voor D66 ook beheer van de
wildstand. De jacht is voor D66 geen sport, maar een
middel om de ecologische balans in een gebied te
bewaren. De provincie moet zorgen voor een
gebiedsplan, dat is opgesteld samen met boeren,
jagers, waterschappen en natuurorganisaties en
waarin jaarlijks wordt bepaald hoeveel er gejaagd
mag worden. D66 wil daarmee af van de schijnbaar
ad hoc afgegeven vergunningen voor jachtmethodes
zoals jagen met lichtbakken.

4.2.2

Afgelopen jaar is in Nederland op enkele plaatsen
stevige wateroverlast geweest. Door de
klimaatverandering neemt de kans op wateroverlast
en schade door extreme neerslag toe. In Flevoland
zijn de normen voor wateroverlast hoger dan in veel
andere delen van Nederland, maar door
bodemdaling, bijvoorbeeld bij Almere en
Emmeloord, nemen de risico’s bij extreme neerslag
toe. In de omgevingsvisie die de provincie moet
opstellen, moet gedegen rekening worden gehouden
met de inrichting van de provincie, zodat Flevoland
voldoende beschermd blijft tegen wateroverlast.
Denk daarbij aan maatregelen zoals het niet
realiseren van overstromingsgevoelige functies op
kwetsbare plekken. In bestemmingsplannen en bij
gebiedsontwikkelingen zijn inrichtingsmaatregelen
(verhogen van ondergrond, aanleggen van
waterberging e.d.) belangrijk om de kans op
wateroverlast ook in de toekomst binnen
maatschappelijk aanvaardbare normen te houden.

Dieren houden zich niet aan door mensen bedachte
grenzen. Daar waar de veiligheid het toelaat, wil D66
de migratie van dieren naar Flevoland niet
belemmeren: in de grootste natuurgebieden zijn in
principe ook dieren als de wolf en wild zwijn welkom.
D66 wil daarna monitoring door de provincie om te
kijken of de jagers de afspraken naleven, en daarmee
af van de individuele jachtvergunningen. D66 wil
daarbij wel dat de provincie voortdurend zoekt naar
diervriendelijke alternatieven voor de jacht, zoals het
inzaaien van speciaal gras dat ganzen niet lusten.
Bovendien wil D66 dat provincies de mogelijkheid
krijgen om meer maatwerk voor faunabeheer te
leveren.

4.2 Waterkwaliteit, -kwantiteit
en -veiligheid

4.2.3

Drinkwaterwinning

In Flevoland biedt de bodem een grote bron aan
drinkwater van hoge kwaliteit. Het bodembeheer
moet er volgens D66 onder meer op gericht zijn deze
drinkwatervoorraad duurzaam veilig te stellen. D66
wil niet dat de kwaliteit van het drinkwater bedreigd
wordt door de winning van schaliegas. De provincie
geeft het duurzame voorbeeld door (op initiatief van
D66) geen flessenwater maar karaffen met
leidingwater te gebruiken. Zo worden
transportkosten van flessen, in geld en in CO2,
vermeden.

De provincie heeft als wettelijke taak om samen met
het rijk en het waterschap te zorgen voor de
waterkwaliteit, -kwantiteit en -veiligheid. De kosten
van waterbeheer, voor bijvoorbeeld dijken, riolering
en waterkering, hangen samen met de functie van
een gebied. D66 vindt dat de provincie deze
maatschappelijke kosten moet meenemen in
beslissingen over de (toekomstige) inrichting van
gebieden.
4.2.1

Bodemdaling en wateroverlast

Regionale waterveiligheid

4.2.4

D66 vindt dat een gebied dat waar een grotere
economische waarde aanwezig is ook een lagere kans
op overstroming mag kennen. Door de opzet van de
Flevopolder (midden en zuidelijk Flevoland) en de
Noordoostpolder zijn de overstromingsrisico’s
binnen elk van de polders gelijk. In het nieuwe
Deltaprogramma, dat in 2014 aan de Tweede Kamer
is aangeboden, krijgen zuid en midden Flevoland een
hoger beschermingsniveau. Recent is op initiatief van
D66 onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit
van de Knardijk, die de Flevopolder in tweeën deelt.
Dit onderzoek heeft aangetoond dat met de hogere
beschermingsnorm voor de Flevopolder uit het
nieuwe Deltaprogramma, compartimentering in
Flevoland niet kosteneffectief is. Wanneer de hogere

Vernatting

In tegenstelling tot de rest van Nederland speelt de
verdrogingsproblematiek in Flevoland niet als
zodanig. We hebben wel plekken waar bijvoorbeeld
de voortschrijdende rijping van de voormalige
zeebodem voor omstandigheden zorgt die vernatting
wenselijk maken, zoals bij Schokland, de
Kamperhoek en het Urkerbos. De provincie heeft in
de ontwikkeling van watergebonden natuur een
verantwoordelijkheid die ze deelt met het
waterschap. D66 wil dat de provincie daarbij haar
regierol helder invult.
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Mobiliteit en
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5

Mobiliteit & Bereikbaarheid

Zowel over de weg, het spoor als het water moet Flevoland goed
ontsloten zijn. Veel Flevolanders zijn aangewezen op het gebruik van de
auto. In Flevoland is daar meestal ruimte voor, maar de bereikbaarheid
van Flevoland in de spits is problematisch. D66 wil verbetering van de
verbindingen via spoor en weg en vindt dat het wegennet ontlast moet
worden, in eerste instantie door meer werkgelegenheid dicht bij huis,
ten tweede door het aantrekkelijk maken van alternatieven.
Bijvoorbeeld door meer snelle fietsverbindingen aan te leggen en goed
openbaar vervoer te bieden.
Om de knelpunten in Flevoland op te lossen pleit D66 voor:
 Goede ontsluiting naar de omliggende provincies, waaronder het
oplossen van het knelpunt bij de Roggebotsluis;
 Verbeteren van de bereikbaarheid van de recreatieve gebieden aan de
oostrand van Flevoland;
 Snelle, veilige fietsverbindingen;
 Frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
 Openbaar vervoer op maat in het landelijk gebied;
 Aantrekkelijker maken van andere vormen van vervoer dan de auto;
 Reisinformatie bij de drukste provinciale wegen;
 Een tweede oeververbinding met de Amsterdamse regio, bij voorkeur
in de vorm van een combinatie van OV-verbinding en autoweg.
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5.1 Goede ontsluiting naar de
omliggende provincies

5.3

Wegen

5.3.1

Houd het provinciaal wegennet veilig

In de ontsluiting richting de Amsterdamse regio
wordt de komende jaren enorm geïnvesteerd, zowel
in het OV (het project OV-SAAL) als in de rijkswegen
A6, A1 en A9. D66 vraagt daarnaast blijvende
aandacht, zowel binnen Flevoland als binnen
Overijssel, voor de ontsluiting richting Zwolle, via
N50 en het knooppunt bij de Roggebotsluis en voor
de ontsluiting van de recreatiegebieden aan de
oostrand van Flevoland via de Spijkweg / N306. Bij
andere verbindingen naar het westen en oosten,
Houtribdijk (N302, dijk Enkhuizen-Lelystad) en de
route van Emmeloord richting Meppel vereist de
verkeersveiligheid aanpassingen aan het toegenomen
verkeer.

De provinciale wegen in Flevoland scoren gelukkig
relatief goed op veiligheid in vergelijking met die in
andere provincies. D66 wil dit zo houden en
versterken. Wij vinden dat verbetering van de
veiligheid altijd meegenomen moet worden wanneer
er aanpassingen of onderhoud voor een weg gepland
staan. Daarnaast moet de provincie de veiligheid van
het regionale wegennet opnemen in het
‘langetermijnbeleid’.
5.3.2 Betrek inwoners bij plannen voor
groot onderhoud of nieuwe wegen
D66 wil omwonenden nauwer betrekken bij de
planvorming. Weggebruikers weten zelf het beste
tegen welke knelpunten ze aanlopen bij het gebruik
van de weg en waar zij onveilige situaties ervaren.
Niet alleen moeten ideeën die omwonenden
aandragen een volwaardige plek hebben in het
besluitvormingstraject, ook de mogelijkheid om
input te leveren tijdens de planvorming moet worden
gerealiseerd.

D66 wil daarnaast dat er meer reisinformatie over de
drukste provinciale wegen beschikbaar komt,
inclusief informatie over overstapmogelijkheden en
aansluitingen van zowel bus als trein.

5.2

Snel en veilig fietsen

Fietsen is na wandelen de schoonste en gezondste
vorm van vervoer. D66 vindt dat provinciale
verbindingen tussen de kernen in Flevoland als één
verbinding beschouwd moeten worden en wil daarop
dan ook snelfietsroutes realiseren, bijvoorbeeld
tussen Lelystad en Almere. Hiervoor moet de
bestaande verbinding beter en sneller worden
gemaakt. De provincie gaat over de fietspaden langs
provinciale wegen, de gemeenten gaan over de
fietspaden binnen de bebouwde kom. Wij willen,
daar waar groot onderhoud wordt uitgevoerd, de
samenhang tussen de fietsroutes van de gemeente en
de provincie verbeteren. Voor de regionale
fietsverbindingen heeft wat D66 betreft de provincie
de regie.

5.3.3

Beperk de verstoring van de natuur

Bij het wegbeheer wil D66 verstoring van flora en
fauna tot een minimum beperken. Lichtvervuiling en
mogelijkheden voor faunapassage zijn daarbij
aandachtspunten.

5.4

Openbaar vervoer

D66 vindt het organiseren van goed openbaar
vervoer een belangrijke taak van de provincie. De
provincie doet dit door toezicht te houden op de
naleving van het contract met de vervoerder. De
komende jaren wordt geen nieuwe aanbesteding
gehouden van het openbaar vervoer. Binnen de
huidige contracten zien wij echter ruimte voor
openbaar vervoer dat beter aansluit bij de behoefte
van de Flevolanders. D66 heeft daarbij de volgende
speerpunten:

Daarnaast wil D66 dat de provincie de fietspaden die
ze in haar beheer heeft goed en veilig onderhoudt.
Het aantal eenzijdige fietsongelukken door gaten in
de weg, paaltjes of slechte bermen, vinden wij te
hoog. Daarom wil D66 dat fietsers gemakkelijk
onveilige situaties kunnen melden , bijvoorbeeld via
een app of website.

24



Een nachttrein van Schiphol via Almere en
Lelystad naar Groningen;



Méér vervoer op maat;
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Goede aansluitingen tussen fiets, auto, trein en
bus;



Op termijn nieuwe spoorlijnen van Almere naar
Amersfoort en naar Utrecht en Brabant (de
AUB-lijn: Almere-Utrecht-Breda). De provincie
moet de ruimtelijke reservering in stand houden.

werk te komen terwijl ze over ander vervoer
beschikken, maar ook voor bijvoorbeeld senioren
voor wie ander vervoer geen alternatief is. Het vooren natransport van het openbaar vervoer is
belangrijk. Daarom zet D66 zich in voor meer geld
voor goede aansluiting van de auto en fiets op het
openbaar vervoer. Voor D66 heeft het prioriteit om
de bereikbaarheid van de NS stations in en om
Flevoland te verhogen, zodat deze vanuit de
verschillende kernen beter per auto, bus en fiets
bereikt kunnen worden.

5.4.1
Zet in op een nachttrein naar
Amsterdam en Schiphol
D66 wil dat de provincie zich inzet voor een
nachttrein op het traject tussen Schiphol,
Amsterdam, Almere en Lelystad. Vele duizenden
inwoners van Flevoland werken in Amsterdam en op
Schiphol. Werk dat vaak ook ’s nachts moet worden
gedaan. Voor die mensen zou een nachttrein een
uitkomst zijn: nu moeten ze kiezen tussen vervoer
met de auto of uren wachten op de eerste trein. Ook
voor mensen die gebruik willen maken van een
nachtvlucht of van het rijke aanbod aan cultuur en
horeca in Amsterdam zou het handig zijn. De
behoefte aan een nachttrein van en naar de Randstad
wordt ook door de noordelijke provincies gezien.
Nog beter zou het daarom zijn als de nachttrein
doorrijdt tot aan Groningen.
5.4.2

5.4.4

Op termijn nieuwe spoorlijnen van Almere naar
Amersfoort en naar Utrecht en Brabant (de AUB-lijn:
Almere-Utrecht-Breda). De provincie moet de
ruimtelijke reservering in stand houden.

5.5 Schonere lucht, grotere
leefbaarheid
D66 vindt, ook in de Tweede Kamer en het
Europarlement, dat de huidige Europese normen
voor luchtkwaliteit niet voldoende bescherming
bieden. Er komt steeds meer wetenschappelijk bewijs
dat gezondheidsschade ook optreedt als
luchtverontreiniging onder de normen blijft. Hoewel
de luchtkwaliteit verbetert, blijft de luchtkwaliteit
vooral in de steden achter. D66 wil dat de provincie,
waar dat kan, op Europees niveau lobbyt voor
strengere normen. De provincie moet zich blijven
inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid, ook
als de nor-men zijn gehaald, bijvoorbeeld door
woongebieden alleen op voldoende afstand van
intensief gebruikte verkeersverbindingen aan te
leggen.

Lever meer vervoer op maat

D66 vindt dat openbaar vervoer voor zo veel mogelijk
mensen toegankelijk en bereikbaar moet zijn. D66
vindt het echter zonde als bussen leeg rondrijden.
D66 kiest daarom voor frequent openbaar vervoer op
drukke trajecten en voor meer maatwerk op de
rustige trajecten.
Maatwerk buiten de grotere kernen kan onder meer
bestaan uit meer creatieve en toegankelijke
oplossingen zoals belbussen, regiotaxi’s, een
dorpsbus of een flexibele route, waarbij mensen op
basis van locatie worden opgehaald. D66 wil dat de
provincie de oplossingen samen met gemeenten en
belanghebbenden tot stand brengt, zodat het
openbaar vervoer aansluit bij de daadwerkelijk
behoefte van inwoners en bedrijven. De provincie
moet de markt uitdagen om actief mee te denken aan
mogelijke oplossingen.
5.4.3
OV

De AUB-lijn: Almere-Utrecht-Breda

D66 wil de lucht schoon houden, door
luchtvervuiling te voorkomen. Daarom wil D66:


Het gebruik van elektrische auto’s stimuleren
door te zorgen voor oplaadpunten op belangrijke
locaties, zoals P+R plekken, carpoolplaatsen en
recreatiegebieden;



Het wegennet ontlasten door middel van betere
fietsverbindingen en goed openbaar vervoer als
alternatief voor de auto;



Betere routeinformatie boven de weg om de zo
de doorstroming (en daarmee de luchtkwaliteit)
te verbeteren.

Zorg voor voorzieningen in en bij het

Voor D66 is goed openbaar vervoer onmisbaar in een
mobiele, duurzame samenleving. Niet alleen voor
mensen die de bus gebruiken om op hun school of
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6

Cultuurhistorie, bibliotheken en archieven

D66 vindt dat iedereen recht heeft op toegang tot kennis en cultuur. De
toegang tot erfgoed die onze generatie ervaart moet ook gelden voor
toekomstige generaties. De provincie heeft een aantal duidelijk
afgebakende cultuurtaken. Deze moet de provincie vol overtuiging
uitvoeren en tot deze taken moet de provincie zich beperken. D66 wil
daarom graag dat de provincie er voor zorgt dat kunst en cultuur via
bibliotheken en archieven (waarvoor de provincie wettelijke taken
heeft) voor iedereen toegankelijk is. Duurzaam behoud is daarbij in alle
drie de gevallen het belangrijkste uitgangspunt. D66 kiest daarom voor
het op elkaar afstemmen van cultuurhistorie, natuur, recreatie en
landschap en het meer toegankelijk maken van provinciale archieven
om kennis te behouden en te delen over de hiervoor genoemde
onderwerpen.
D66 vindt dat iedereen moet kunnen profiteren van de waarden van
kunst en cultuur. De provincie levert hier een bijdrage aan door
bibliotheken en archieven zo bereikbaar en toegankelijk mogelijk te
maken. D66 kiest voor:
 Voorzien in een basisniveau aan bibliotheken;
 De toegankelijkheid van archieven verhogen door digitalisering.
27
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6.1 Zorg voor bibliotheek en
archieven

6.2 Erfgoed, archeologie en
cultuurhistorie

D66 vindt dat de provincie haar
verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om
het basisniveau van de bibliotheken. Voor veel
mensen betekent de openbare bibliotheek toegang
tot kennis en cultuur. D66 ziet in de bibliotheek als
kenniscentrum een belangrijke ondersteunende
waarde voor het onderwijs, voor zelfstandigen en het
mkb. De provincie moet helpen zorgen dat de
bibliotheek als bron van kennis en cultuur bereikbaar
blijft. Dat hoeft volgens D66 niet altijd in de vorm
van een klassieke bibliotheek. Mensen onderling
kunnen tot creatieve oplossingen komen om
bibliotheekdiensten in kleine kernen beschikbaar te
houden. D66 steunt dergelijke initiatieven graag.

De cultuurhistorische rijkdom van Flevoland wordt
vaak onderschat. Toch heeft Flevoland met het
voormalige eiland Schokland uniek UNESCO
Werelderfgoed binnen haar grenzen. Ook Urk kent
de nodige monumenten. De monumenten op beide
voormalige eilanden zijn net zo waardevol om te
behouden als het landschap waar ze deel van
uitmaken. Bijvoorbeeld in de Noordoostpolder
hebben de verkaveling en de kenmerkende erfsingels
bijzondere cultuurhistorische waarde. Verspreid over
Flevoland komen scheeps- en vliegtuigwrakken voor,
en archeologische vindplaatsen uit de steentijd van
wereldformaat.
D66 ziet graag dat de cultuurhistorische waarden van
Flevoland beter worden benut in het toerisme en
recreatie. In 2013 zijn in het Kotterbos bij Almere
Buiten de resten gevonden van wat waarschijnlijk
een Romeinse wachttoren was. Wij willen hier bij de
vindplaats aandacht besteden aan de geschiedenis en
het oude landschap van voor de Zuiderzee,
bijvoorbeeld door een uitzichttoren te bouwen in de
stijl van de Romeinse wachttoren.

D66 wil de provinciale archieven en het depot bij het
Nieuwland Erfgoedcentrum toegankelijker maken.
Het is voor mensen vaak lastig om informatie te
vinden in archieven. De provincie moet de archieven
zoveel mogelijk digitaliseren en via het internet
beschikbaar stellen voor het publiek. Uiteraard wil
D66 dat de bestaande documenten bewaard blijven
volgens de criteria van de Archiefwet.

D66 vindt dat de provincie in het omgevingsbeleid
meer aandacht moet schenken aan cultuurhistorie.
Het Flevolandse culturele erfgoed bestaat uit
archeologische waarden, historische monumenten,
kunsthistorische objecten, de aangelegde natuur en
het landschap. Erfgoed, natuur en landschap moet
daarom integraal bekeken worden.

Door D66 Flevoland…
Is de Wetenschappelijke steunfunctie van de
Flevolandse bibliotheken behouden. Deze functie
is ondergebracht bij de Nieuwe Bibliotheek in
Almere, maar biedt via alle bibliotheken in
Flevoland toegang tot haar wetenschappelijke
collecties.
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7

Bestuur

D66 hecht veel waarde aan een transparant en democratisch bestuur
met inspraak voor burgers. D66 wil een provincie die open is over wat
ze doet, met ruimte voor ideeën van inwoners. In het bestuur van de
provincie valt winst te behalen door een opener bestuurscultuur. Ook
het betrekken van inwoners bij het beleid kan beter, bijvoorbeeld bij het
maken van plannen, bij besluiten over wijzigingen in bestuurslagen en
het voorbereiden van projecten. D66 wil de mogelijkheid voor een
raadgevend referendum invoeren, waarbij een referendum over een
besluit gehouden wordt op initiatief van de inwoners van Flevoland.
D66 kiest daarom voor:
 Het invoeren van een raadgevend referendum;
 Open planvorming: inwoners betrekken bij plannen en beleid;
 Open data en open spending: open financiële, democratische en
geografische data;
 Een democratische en slagvaardige provinciale overheid;
 Zo min mogelijk samenwerkingsverbanden waarop de democratische
controle moeilijk is;
 Een ‘democratie-toets’ voor bestaande samenwerkingsverbanden en
Gemeenschappelijke Regelingen.
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7.1

Een open provincie

Door D66 Flevoland…
Is in 2012 een protocol voor de omgang met
geheime informatie ingevoerd en in 2013 een
handvest actieve informatie-voorziening. Een
onderzoek van de Randstedelijke rekenkamer in
2014 liet zien dat de verstrekking van openbare
en geheime informatie sterk is verbeterd, maar
nog altijd ruimte voor verbetering biedt. Daar zal
D66 zich voor blijven inzetten.

7.1.1
Open planvorming: betrek de
Flevolanders bij plannen en beleid
Mensen ervaren vaak zelf het beste welke wegen
gevaarlijk zijn of welke buslijnen niet op elkaar
aansluiten. En mensen komen zelf met initiatieven
om hun leven of leefomgeving te verbeteren. D66 is
er een groot voorstander van als mensen onderling
met oplossingen komen. Oplossingen die niet
bedacht worden door de overheid of in
bureaucratische organisaties, die vaak bestaan van
subsidies. De provincie kan echter nog veel meer
gebruik maken van kennis en initiatieven van
inwoners. De Flevolandse ervaringen met het open
planproces voor het Programma Nieuwe Natuur zijn
wat D66 betreft zeer positief: dat planproces leverde
veel goede ideeën en creativiteit op. Ook bijvoorbeeld
natuurorganisaties en (agrarische) ondernemers
kwamen met plannen. Het resultaat is een pakket
van projecten dat de provincie vanuit de ivoren toren
van het provinciehuis nooit had kunnen maken. D66
wil deze verbindende aanpak vaker toepassen. Er zijn
goede mogelijkheden voor in de ruimtelijke ordening
als de provincie straks een omgevingsvisie moet
maken, of voor het opstellen van een aanpak van
verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven.
7.1.2

Praktisch gezien betekent dit dat voor Provinciale
Staten een elektronisch stemsysteem wenselijk is.
D66 is hier voorstander van.
7.1.4

Open bestuurscultuur

D66 wil graag dat de fracties die het college gaan
vormen alleen op hoofdpunten en op hete hangijzers
een akkoord sluiten en het verdere collegeakkoord
laten invullen door hun gedeputeerden. Hiermee
komt er meer ruimte voor Provinciale Staten,
waardoor de provinciale democratie wordt versterkt.
D66 heeft hier goede ervaringen mee in de
gemeentepolitiek. Daarnaast wil D66 dat er ruimte
voor Provinciale Staten blijft om akkoorden die
Gedeputeerde Staten via het IPO sluiten te wijzigen.
D66 wil na de verkiezingen een statenbrede discussie
over een programma met inhoudelijke hoofdlijnen
waar een meerderheid voor te vinden is. Kandidaatgedeputeerden moeten in de Staten bevraagd kunnen
worden voor hun benoeming.

Open data en open spending

D66 wil de openheid van de provincie vergroten door
beleidsgegevens zo veel mogelijk beschikbaar te
maken als ‘open data’: digitale data die voor iedereen
makkelijk en kosteloos toegankelijk is. De provincie
verzamelt ook veel (geografische) algemene data,
bijvoorbeeld over de regionale economie en
werkgelegenheid. Door deze data open te stellen
kunnen ondernemers makkelijker digitale
toepassingen maken die nieuwe, innovatieve
dienstverlening mogelijk maken.

7.2 Een democratische en
slagvaardige overheid
7.2.1
De provincie is een aanjager van
slagvaardige gemeenten
D66 wil een provincie die bevordert dat de
gemeenten plannen voor bedrijventerreinen,
recreatievoorzieningen, winkelcentra, woningbouw
en wegen op elkaar afstemmen. D66 wil een
provincie die niet aarzelt met ingrijpen bij
gemeenten als dat in het belang van de regio is,
bijvoorbeeld als gemeenten onnodig onderling
concurreren. Daarnaast wil D66 dat de provincie
alert toezicht houdt op de financiën van de
gemeenten.

Open spending, zoals de open beschikbare financiële
informatie wordt genoemd, wordt in Flevoland al
gerealiseerd en de provincie maakt de begroting via
de website al heel inzichtelijk.
7.1.3
Open gegevens over besluiten van de
provincie
Open democratische data bevat alle data over het
provinciale bestuur, waaronder presentielijsten en
stemuitslagen (zowel per partij als per statenlid).
D66 vindt het belangrijk dat deze data in onderlinge
samenhang te vinden is, bijvoorbeeld zoals bij
votewatch.eu. Mensen moeten een duidelijk
overzicht van de gegevens van een Statenlid kunnen
vinden, en niet de notulen van elke vergadering
nazoeken om er achter te komen hoe vaak hij of zij
aanwezig is geweest. Niet alleen kunnen burgers zo
de provincie makkelijker volgen, bestuurders kunnen
zo ook makkelijker verantwoording afleggen.

7.2.2 Naar een betere bestuurlijke
structuur
Flevoland is een overzichtelijke provincie met relatief
weinig gemeenten. Dat maakt het mogelijk het
openbaar bestuur helder te regelen. Net buiten
Flevoland, bijvoorbeeld in de Metro-poolregio
Amsterdam, is de bestuurlijke drukte echter enorm.
D66 kiest daarom al jaren voor de vorming van
landsdelen, ook als Flevoland daar deel van
uitmaakt.
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In onze provincie is in 2012-2014 gesproken over het
samengaan met Noord-Holland en Utrecht. D66
miste in de plannen van minister Plasterk onder
meer een visie op de indeling van de rest van
Nederland, op de taken en ruimtelijke grenzen van
het nieuwe landsdeel en een perspectief op de
planning van andere landsdelen. Daarom was D66
tegen dit fusieplan.

Is er een onderzoek gedaan naar de taakverdeling
tussen de provincie en het waterschap met de
laagst maatschappelijke kosten. Het ging hierbij
vooral om de taken in het vaarwegbeheer. Die
situatie is nu gerealiseerd.

democratische controle moeilijk is. Die
samenwerkingsverbanden worden veelal opgezet
waar gemeenten of provincies in hun eentje niet in
staat zijn een taak naar behoren uit te oefenen.
Flevoland kent gelukkig relatief weinig van dergelijke
gemeenschappelijke regelingen en hulpconstructies.
Toch worstelt ook Provinciale Staten jaarlijks met de
begroting en de beperkte zeggenschap daarover van
bijvoorbeeld de Omgevingsdienst, het Nieuwland
Erfgoedcentrum en de Randstedelijke Rekenkamer.
D66 wil dergelijke organisaties tot een minimum
beperken. Als zo’n organisatie wel een toegevoegde
waarde heeft, dan is voor D66 de eis dat deze tijdelijk
zijn. Wij willen dat dergelijke organisaties om de
twee à drie jaar aan een ‘democratietoets’ vanuit de
provincie onderworpen worden, om zeker te stellen
dat de democratische verantwoording goed geregeld
is. Die democratietoets, samen met eventuele
vervolgacties, moet besproken worden in Provinciale
Staten. De inzet van D66 is om dat in de komende
statenperiode al minimaal éénmaal te doen voor de
huidige organisaties, waaronder de genoemde en DEon.

Het is waarschijnlijk dat na nieuwe Tweede
Kamerverkiezingen de discussie over de bestuurlijke
hervorming weer actueel wordt. D66 wil graag
meewerken aan plannen die een verbetering voor de
inwoners van Flevoland en Nederland betekenen.
Voorwaarde is een visie op de bestuurlijke inrichting
van Nederland en op de verdeling van taken en
bevoegdheden. D66 vindt dat in een nieuw plan de
huidige grenzen van Flevoland met een open blik
kunnen worden benaderd. Het zuidwesten van
Flevoland is immers gericht op de Metropoolregio
Amsterdam, terwijl het noorden en oosten gericht
zijn op de Zwolse regio.
7.2.3 Minder bureaucratie, minder
regeldruk
D66 wil dat de provincie haar regelgeving tegen het
licht houdt, op zoek naar vereenvoudiging en
vermindering. We willen geen ‘operatie stofkam’,
waarbij de bestaande regelgeving wordt doorzocht op
overbodige regeltjes. Dergelijke regeljacht leidt tot
teleurstellende resultaten, want daarmee verandert
uiteindelijk niets aan het bureaucratische stelsel.
D66 wil dat gestart wordt met een heroverweging van
de rol die de provincie voor zichzelf ziet en de manier
waarop de provincie vanuit die rol de samenwerking
met de gemeenten en bedrijfsleven invult. Die
heroverweging is nu op z’n plaats omdat de provincie
met de nieuwe Omgevings-wet en Natuurbeschermingswet een uitbreiding van taken en bevoegdheden krijgt: ten eerste verandert de rol van de
provincie met de nieuwe wetten, ten tweede wordt
het wettelijk instrumentarium van de provincie
uitgebreid. Het doel moet zijn minder bureaucratie,
minder regeldruk en meer flexibiliteit. En meer
slagkracht, voor provincie èn gemeenten.

7.2.5 Toezicht op en samenwerking met het
waterschap
De verkiezingen voor het waterschapsbestuur vallen
op het zelfde moment als de verkiezingen voor
Provinciale staten. D66 doet niet mee met deze
verkiezingen, maar steunt de regionale partij Stad,
Water en Natuur, die landelijk samenwerkt met de
beweging Water Natuurlijk. De provincie houdt
toezicht op het waterschap, zoals ze ook toezicht
houdt op de gemeenten. De inzet van D66 voor dit
toezicht is hetzelfde als bij de gemeenten: met
respect voor de eigen bevoegdheden van het
waterschap, maar niet terughoudend als er
aanleiding is om op te treden in het belang van de
Flevolanders. D66 wil de waterschappen betrekken
bij de gedachtenvorming omtrent de herinrichting
van het bestuur in Nederland. De provincie en het
waterschap hebben een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het herstel en behoud van
waterafhankelijke natuur. In Flevoland realiseren
provincie en waterschap samen vele kilometers aan
natuurvriendelijke oevers langs de vaarten.

7.2.4 Maak zo min mogelijk
samenwerkingsorganisaties
D66 wil de democratie en transparantie van de
provincie versterken. Voor ons betekent dit dat
overheidstaken gecontroleerd worden door een direct
gekozen volksvertegenwoordiging: Provinciale Staten
of de gemeenteraad. De overheid moet
aanspreekbaar zijn en verantwoording afleggen. Nu
is dat te vaak niet het geval, bijvoorbeeld door
samenwerkingsverbanden tussen overheden waarop
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D66 hanteert een aantal principes rondom de provinciale financiën:
 Een sluitende begroting: niet meer uitgeven dan er binnenkomt, niet
interen op de algemene reserves;
 De uitkering voor Flevoland uit het Provinciefonds is nog steeds
lager dan vergelijkbare provincies. Dit ondanks de wat lagere
bezuiniging bij het verlagen van alle uitkeringen voor alle provincies.
 Verder terug naar de kerntaken: de provincie moet zo min mogelijk
geld uitgeven aan zaken die haar taak niet zijn. D66 wil bezuinigen
op activiteiten die niet tot de kerntaken behoren;
 Als zich een incidenteel tekort voordoet, wil D66 zo mogelijk tijdelijk
interen op reserves en voorzieningen;
 Als er een structureel tekort ontstaat, zoekt D66 naar financiële
ruimte in deze volgorde: (1) bezuinigen op niet-kerntaken, (2)
kerntaken efficiënter uitvoeren. Tenslotte, pas als het niet anders kan
(3) de lasten verhogen voor inwoners en bedrijven;
 D66 zet er op in om ook de komende vier jaar de opcenten op de
motorrijtuigenbelasting niet te verhogen;
 Overschotten gaan, als de weerstandsreserve groot genoeg is, naar de
algemene reserve, waarna Provinciale Staten kan beslissen over de
besteding;
 D66 wil de legesverordening vergroenen. Leges zijn in beginsel
gerelateerd aan de werkelijk gemaakte kosten, maar activiteiten die
bijdragen aan de doelstellingen van de provincie kunnen worden
bevoordeeld ten opzichte van activiteiten die dat niet doen. Zo’n
vergroening vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen en
effecten.
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De waarden en richtingwijzers van D66
Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit vormt al sinds onze oprichting de drijfveer achter het
politieke denken en handelen van D66. Onze agenda start met zelfbeschikking, de vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen
ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van gelijke kansen. Uiteindelijk
zouden talent, inzet en lukrake pech of geluk de enige factoren moeten zijn die het succes van het individu bepalen. En niet je
afkomst, religie of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders. Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet
afdoende. Als iedereen zich heeft ontplooid is daarmee niet de kous af. Wij willen vanuit onze verbondenheid sociale
rechtvaardigheid. Dus als iemand pech heeft gehad bij het verdelen van de talenten, of is gestruikeld in het leven, dan laten
we die persoon niet achter. Daarbij kijken we niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving of de medemens van
vandaag. Onze verbondenheid reikt verder dan de landsgrenzen en betreft ook de generaties na ons. Daarom willen wij keuzes
maken die toekomstvast zijn.

leefomgeving. We willen dat in de discussie over
natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting
van natuur en milieu beargumenteerd wordt.

Bij bovenstaande streefwaarden hoort ook een eigen
perspectief op de overheid en op macht. Wij denken
niet dat de overheid de maatschappij kan ontwerpen
of kan vormen naar een blauwdruk. Gelukkig niet.
Tegelijkertijd vinden wij ook niet dat de beste
overheid per definitie een minimale overheid is die
achterover leunt. In onze ogen hebben we soms een
sterke overheid nodig om vrijheid, kansengelijkheid
en sociale rechtvaardigheid mogelijk te maken. Maar
een overheid die een dergelijke verantwoordelijkheid
op zich wil nemen, kan snel tot een instrument van
onvrijheid worden. Daarom willen wij duidelijk
gecontroleerde macht.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen. Wij streven naar
economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk
mensen en vinden dat mensen die uitmuntend
presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij
willen een dynamische, open samenleving waarin
iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen beslissingen
te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan
ontwikkelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om
welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel
mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en
economisch proces, want daar worden we allemaal
beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen
redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.

De vijf sociaal-liberale richtingwijzers
Gedreven vanuit deze waarden maken D66-politici
hun keuzes. In dit verkiezingsprogramma vindt u
concrete oplossingen voor vraagstukken die nu
spelen. Maar de dagelijkse praktijk van het werk in
de Provinciale Staten is gevarieerder dan wij nu
kunnen voorspellen. Daar zijn ongetwijfeld
vraagstukken bij die in dit programma beperkt of
zelfs geheel niet aan de orde komen. Daarom hebben
wij onze uitgangspunten en ideeën vertaald in vijf
‘richtingwijzers’. Deze zal een gekozen D66
vertegenwoordiger hanteren bij het nader invullen
van toekomstige politieke keuzes:

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor
de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij alles wat
we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat
heeft op anderen in deze wereld. Wij onderkennen
dat Europa steeds meer ons binnenland wordt.
Internationale samenwerking en economische
vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld met
minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij
steeds pragmatisch, nuchter en op basis van feiten.

Vertrouw op de eigen kracht van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze
steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. Wij willen
dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en
creativiteit van mensen ondersteunt en ruimte geeft.
De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en
wij willen dat de overheid daarbij aansluit. Wat
mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is veel
belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan
doen.
Streef naar een harmonieuze en duurzame
samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen. Dat geldt voor de mensen
om ons heen en voor onze omgeving. De aarde is niet
van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen
stoppen met het uitputten en vervuilen van onze

Koester de grondrechten en gedeelde
waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn
vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens,
ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid,
gerichtheid of herkomst. Lichamelijke integriteit,
geweldloze oplossing van belangenconflicten en een
respectvol gehanteerde vrijheid van meningsvorming
en uiting, inclusief respect voor onze democratische
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. Die
waarden zijn universeel en zonder meer
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten van
onszelf en anderen.
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