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Beste lezer,  

December is een maand van afsluiten en afronden. Terwijl ik 

dit schrijf ben ik in voorbereiding op de commissievergadering 

en de daarop volgende Statenvergadering van 22 december. 

Om me heen zie ik in de diverse gemeenten ook de laatste 

raadsvergaderingen van het jaar gehouden worden. Zo maakt 

alles zich op voor het jaar 2022, voor de gemeenten het jaar 

van de verkiezingen. Maar eerst wordt het nog Kerst. Daar 

zorgde God voor en dat mogen we ieder jaar weer herdenken. 

Het wonder van God die mens wilde worden. Het wonder dat 

in de eeuwigheid werd uitgedacht en zoveel eeuwen lang werd 

beloofd en verwacht. God laat zien dat Hij getrouw blijft aan 

Zijn Woord. Dit zien we in het Bijbelboek Lukas: “En zij baarde 

haar eerstgeboren Zoon en wond Hem in doeken en legde Hem 

neder in de kribbe”. Dan is het Gods tijd, en ondanks dat er 

geen plaats voor Hem was in Bethlehem wordt Hij toch 

geboren. Beste lezer, ook al zijn we wellicht erg druk in deze 

maand, toch hoop ik dat u stil mag staan en stil mag buigen 

voor dit Kind. Zijn naam is Jezus, Zaligmaker, dat is Zijn werk, 

ook in 2022. 

Nog even terugkijken… 

In het afgelopen jaar hebben we ons werk als fractie van de SGP in de Provinciale Staten van Flevoland 

weer mogen doen. We dachten met elkaar na over de diverse beleidsterreinen. Vaak digitaal, maar 

toch ook wel een enkele keer fysiek op het Provinciehuis.  

 

Onze fractie bestaat uit Bram Hanse, Karst Pleijsier, 

Jochanan Uitslag (allen schaduwfractieleden), Jan 

Willem Bakker (Burgercommissielid), Jantine Esselink 

(fractiemedewerkster)  en ondergetekende als Statenlid. 

Voor nieuwe meelezers staan de deuren altijd open, kom 

gerust eens een avond kijken. 

 

 

Een onderwerp wat ons bezig hield was stikstof en de impact die het heeft op grote projecten in 

Flevoland. Zoals bijvoorbeeld de buitendijkse haven bij Urk, maar toch ook vooral op de landbouw. We 

dachten na over de aanleg van extra eilanden bij de Markerwadden. De SGP heeft daar kritisch naar 

gekeken, maar ziet ook wel dat het Markermeer een impuls nodig heeft om in natuurkwaliteit te 

winnen. Andere items waren de Bossenstrategie, de discussie over de herplaatsing van de Tong van 

Lucifer, het Waterprogramma, het actieplan Biodiversiteit en de discussie over Datacenters.  
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De komende vergadering staat ons de discussie te wachten over zonnepanelen/zonnevelden op 

landbouwgrond.  Een discussie die we in 2018 al eerder voerden bij de openstelling van 500 hectare in 

Flevoland. Nu bij de evaluatie van deze 500 hectare, is er wat de SGP betreft veel te veel op 

landbouwgrond terecht gekomen. Als het aan ons ligt zal dit bij de volgende 500 hectare niet meer 

mogelijk zijn. We zullen zien of het zover komt, want politiek is weleens weerbarstig.  

 

 

Zo bij het terugkijken wil ik nog even 

de motie van de SGP in herinnering 

roepen om te komen tot een 

Agrarische Hoofdstructuur. 

Kortgeleden werd deze aangenomen 

in de Staten en ik hoop dat het een 

middel zal blijken te zijn om zekerheid 

en rust te geven aan de 

landbouwsector in een groot deel van 

Flevoland. 

 

En zo zijn er uiteraard nog veel meer 

onderwerpen de revue gepasseerd in 

het afgelopen jaar. Ze zijn allemaal 

terug te vinden op de site 

www.stateninformatie.flevoland.nl. 

 

Heeft u vragen of aanvullende 

informatie, we houden ons zeker 

aanbevolen. 

 

 

Ik wens u allen gezegende Kerstdagen toe en een goed 2022! 

Sjaak Simonse 

fractievoorzitter SGP Flevoland 

http://www.stateninformatie.flevoland.nl/

