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Kerst 2019
We willen als SGP-fractie onze activiteiten in 2019 afsluiten met een
nieuwsbrief. Het was een druk politiek jaar met in maart de
▪ N50
verkiezingen. Hierin behaalden we een toename (ongeveer 1000) in
het aantal stemmen, maar een teleurstellende achteruitgang van 2 zetels naar 1 zetel. Tijdens de
zomervakantie hadden we een primeur, een ingelaste
vergadering over de zorg voor de grote grazers in
Oostvaardersplassen. Na de zomer gingen veel
discussies over duurzame energie en stikstof. Deze
onderwerpen vindt u ook in deze nieuwsbrief.
▪

Even voorstellen

De SGP-fractie in Flevoland heeft na de verkiezingen
afscheid moeten nemen van Leonard Bogerd. We
hebben hem bedankt voor zijn grote inzet en hebben zijn
grote kennis op veel dossiers erg gewaardeerd. Gelukkig
houden we nog af en toe contact. We zijn de nieuwe

Statenperiode ingegaan met het volgende “team’: Jantine Esselink (fractiemedewerker/secretariaat),
Karst Pleijsier (steunfractielid/penningmeester), Bram Hanse (Burgerstatenlid), Jochanan Uitslag
(steunfractielid) en ondergetekende als Statenlid. Als Nestor van de Staten mag ik tevens deze periode
de rol van vice-voorzitter van de Staten op me nemen. Binnen de fractie is er ruimte voor een
steunfractielid. Hoe meer “meedenkers”, hoe beter we ons werk in de Staten van Flevoland kunnen
doen! Als het u wat lijkt, bent u van harte welkom. U kunt dan contact opnemen met het secretariaat.
Wat me diep heeft geraakt is het grote verdriet op Urk na het overlijden van twee vissers. We wensen
alle nabestaanden vanaf deze plaats de nabijheid van de Heere toe; de Schuilplaats van de Almachtige
(Ps 91). Dat Hij zou willen troosten vanuit Zijn Woord.
En zo leven we met elkaar toe naar Kerst. Er is zoveel wat ons bezig houdt. Maar bij alles wat ons
mensen bezig houdt, is er Eén die ons bepaald bij het Licht wat wij niet kunnen laten schijnen. Als dat
Licht opgaat in onze harten verdwijnt de duisternis en mag er verwondering zijn. Dan kunnen we het
niet klein krijgen, Zijn nederige geboorte voor een zondig mensenkind. Dan klinkt daar een lofzang “O
dierbaar Kind, o stof van vreugd, geschenk van ’t Alvermogen! Beste lezer, dan is het Kerst! Dat wens
ik u namens onze fractie van harte toe.
Sjaak Simonse -fractievoorzitter SGP FlevolandStikstof in Flevoland
Als er één onderwerp is wat de gemoederen binnen Flevoland bezig houdt is het wel
stikstof. Al vele jaren konden er projecten binnen Flevoland doorgaan omdat de PAS
(Programmatische Aanpak Stikstof) ruimte bood. Daaraan kwam op 29 mei jl. een einde.
De Raad van State vindt dat het vooraf goedkeuren van activiteiten niet kan, maar dat
eerst aangetoond moet worden dat nieuwe activiteiten geen negatieve invloed hebben
op stikstofgevoelige gebieden. Het gaat dan over de depositie (neerslag) van
stikstofverbindingen.
In Flevoland kennen we geen
stikstofgevoelige gebieden.
Het zijn de gebieden
Naardermeer, Veluwe en
Weerribben, die ons
tegenhouden in nieuwe
bouwprojecten en
vergunningen. Dit is dus de
reden dat bijvoorbeeld de
bouw van de buitendijkse
haven bij Urk is stopgezet op
11 december jl. En zo zijn er
veel sectoren die getroffen
zijn door deze uitspraak.
Het is ondertussen breed bekend dat de landbouw als grote veroorzaker van het
stikstofprobleem wordt gezien. Iets waar grote vraagtekens bij te zetten zijn. NOx en NH3
gedragen zich in verspreiding anders en kun je niet op een hoop vegen. Maatregelen
zullen voor alle sectoren moeten gelden, dus ook voor de luchtvaart. We zien gelukkig
dat de landbouw collectief mee wil denken in oplossingen. De SGP vindt dat de minister,
maar ook de provincies, die handschoen niet alleen in woorden maar ook met de daad
moet oppakken.

De SGP in Flevoland wordt door GS goed op de hoogte gehouden over een nieuw op te
stellen beleidsregel. Wij vinden het eigenlijk niet kunnen dat PS daar geen eindbeslissing
in heeft. GS ziet het opstellen van deze beleidsregel als een uitvoerende actie. Het is
belangrijk om de ruimte die de landbouw heeft in Flevoland, via salderen niet verloren
te laten gaan. We hebben al in de Staten betoogd dat wanneer we in onze provincie toe
willen naar een kringlooplandbouw, we per saldo nog erg veel mest nodig zullen hebben.
Ook zullen we zeer snel een oplossing moeten vinden voor die vele bedrijven die in de
periode van de PAS een verandering in de bedrijfsvoering hebben afgedaan met een
melding en die nu dus zonder vergunning zitten. Net als bij andere onderwerpen geldt
ook bij deze problematiek dat we graag kennis nemen van de signalen uit de praktijk, dus
voedt ons vooral met informatie!
Vanuit het waterschap
De verkiezingen van maart dit jaar hebben voor onze fractie in het waterschap
behoorlijke veranderingen met zich mee gebracht. In plaats van een zelfstandige
SGP-lijst, zijn we de verkiezingen ingegaan met een gezamenlijke
ChristenUnie/SGP-lijst. Achteraf gezien een verstandig besluit, want door de
hoge opkomst zouden we zelfstandig niet boven de kiesdrempel uitgekomen zijn.
En samen met de CU zijn
we (opgeteld) van 2 naar 3
zetels gestegen en er zit nu
een CU/SGP-heemraad in
het college in de persoon
van Andries Poppe.
Eén van onze eerste ‘grote’
besluiten, is de begroting
2020 geweest in de
vergadering van november
jl. De begroting van
Zuiderzeeland stijgt, ondanks het uitgangspunt in het bestuursprogramma om de
lastenontwikkeling te beperken tot dicht bij het inflatieniveau. De Opslag
Duurzame Energie, de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de
versterkingsopgaven van de dijken tikken zo zwaar door op de begroting, dat het
uitgangspunt in het gedrang komt. Verder wordt de vuilafvoer naar de zuiveringen
meer en de hele discussie over afvalverbrander AEB doen ook de zuiveringskosten
stijgen. Op een ander vlak proberen we kosten omlaag te brengen. Sommige
persleidingen (leidingen naar de zuivering) komen aan het eind van hun
levensduur. Een calamiteit met zo’n leiding kost gemiddeld € 100.000,--. Door
risicoleidingen inwendig te gaan onderzoeken (robot) en op basis van bevindingen
te handelen, worden vervangingskosten uitgespreid en mogelijke calamiteiten
voorkomen.
Gezegende Kerstdagen en een gezond 2020 toegewenst.
Jacob de Borst
Waterschapfractie ChristenUnie/SGP

Regionale Energie Strategie (RES) en klimaatakkoord
Duurzaam met de aarde en natuurlijke hulpbronnen omgaan is onderdeel van het
rentmeesterschap voor Gods Schepping. Het is belangrijk om ons daarvoor in te
zetten. De laatste tijd wordt steeds duidelijker dat de impact van het
klimaatakkoord enorm groot is. Het is nodig om dan ook realistische keuzes te
maken in de uitwerking van het klimaatakkoord. Voor de SGP in Flevoland is het
verkennen van de optie van energiebronnen zonder CO2 uitstoot een belangrijk
punt. We moeten hierbij rekening houden met een minimale impact op het
landschap, zoals bijvoorbeeld de mogelijkheden van thorium. De kansen die deze
manier van stroomopwekking biedt mogen we niet laten liggen. Dit najaar hebben
we meegedacht met een motie van Forum voor Democratie om ook thorium als
optie voor Flevoland te onderzoeken. Die motie is gelukkig aangenomen.
Ook in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES) is de SGP van mening
dat realisme bovenaan moet staan. Kijken binnen de RES wat bij de opgave voor
de provincie Flevoland past en kijken wat het landschap kan dragen. De afgelopen
jaren hebben we als provincie al meer dan genoeg op alternatieve energie ingezet.
Meer doen om andere regio’s te ontlasten kan alleen als er voor Flevoland dan ook
lusten naast de extra lasten zijn.
Zorg in Flevoland
Meer dan een jaar na het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad/Dronten en
Emmeloord zijn de gevolgen nog alle dagen zichtbaar. Dat bleek ook tijdens het werkbezoek van de
SGP op 1 november jl. aan het ziekenhuis in Lelystad. Omdat een deel van het personeel direct na het
faillissement onderdak vond bij andere zorginstellingen zag het St. Jansdal Ziekenhuis zich na de
overname voor een groot personeelstekort geplaatst. Ook het wantrouwen van de inwoners in het
gebied en het fenomeen “zorgmijding” blijken lastige hobbels. Toch heeft de SGP fractie een erg
positief beeld gekregen over de bevlogenheid van het personeel en de slagkracht die beide
ziekenhuizen in Harderwijk en Lelystad met elkaar ontwikkelen. Bijna alle functies zijn weer
beschikbaar in Lelystad en men doet
er alles aan om bijvoorbeeld door
eigen busvervoer de patiënten
optimaal te bedienen. Na afloop van
het
werkbezoek
hadden
de
afgevaardigden uit Urk en de
Noordoostpolder de mogelijkheid
om in gesprek te gaan met de
fractievoorzitter uit de Tweede
Kamer dhr. C.G. v/d Staaij. Een
gesprek dat natuurlijk ook ging over
de aanrijtijden van de ambulances,
de spoedeisende hulp en acute
verloskunde.
Vanuit Provinciale Staten zijn er drie Statenleden (SP, CDA en VVD) afgevaardigd om te rapporteren
over alle relevante bijeenkomsten die gaan over de Regionale zorg in Flevoland. Van groot belang zijn
hierbij de discussies die spelen in de bijeenkomsten van de zogenaamde “Zorgtafel”. De SGP-Flevoland
ziet voor zichzelf vooral een verbindende rol tussen dat wat regionaal speelt en dat wat in Den Haag
besproken wordt. Opmerkingen of vragen zijn op dit onderwerp zijn dus meer dan welkom!

Even voorstellen!
Vanaf afgelopen zomer ben ik betrokken bij de SGP-fractie van de provincie Flevoland
en door middel van dit stukje wil ik mijzelf in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.
Mijn naam is Jochanan Uitslag. Ik ben 19 jaar jong en alweer ruim 10 jaar woonachtig
op Urk. Door de weeks verblijf ik in de omgeving van Rotterdam vanwege mijn studie
Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, daarnaast ben ik nog twee dagen
per week werkzaam bij MuddeKok Automotive als administratief-medewerker. Verder
lees en sport ik graag in mijn vrije tijd.
Van jongs af aan ben ik al geïnteresseerd in politiek. Zo ben ik geregeld naar SGPjongerendagen geweest en volgde ik online politieke debatten. Toen aan mij gevraagd
werd om een bijdrage te leveren aan de SGP-fractie in de provincie Flevoland hoefde ik
dan ook niet lang na te denken. Ik zie het als een mooie uitdaging, maar ook als een
mooie kans om kennis te maken met de politiek.
Vanuit mijn geloofsovertuiging wil ik graag
bijdragen aan de politiek. De SGP weet altijd op een
goede manier aandacht te vragen voor de Bijbelse
waarden en normen in het politieke debat. Dat
spreekt mij erg aan. Het is belangrijk dat ook in de
Provinciale Staten klinkt hoe goed het voor
iedereen is om te leven naar de wil van God. Vanuit
de relatie met God, waarbij Hij Zijn wil bekend
maakt in de Bijbel, en met Jezus als Voorbeeld wil ik
graag mijn bijdrage leveren aan de fractie.
In de komende tijd hoop ik te ontdekken op welke gebieden ik mijn talenten het best
kan inzetten voor de fractie en tegelijk hoop ik mee te werken aan meer SGP in
Flevoland, want daar wordt Flevoland nog mooier van!

Reacties op de nieuwsbrief ontvangen wij graag!
Dit kan via secretariaat@sgpflevoland.nl
Onze website: www.sgpflevoland.nl
Volg ons ook via Facebook.com/SGPFlevoland en
Twitter.com/SGPFlevoland

N50
De N50 op het Overijsselse deel blijft een punt van
aandacht. De verbreding is een must. Dit i.v.m. de
vele files die er zijn, waardoor er dagelijks hinder
van wordt ondervonden ook vanuit Flevoland. Dit
geldt daarnaast ook voor ambulances die met
name vanuit Urk en de NOP naar Zwolle moeten.
Door de slechte doorstroming kunnen zij niet snel
genoeg bij de Isala klinieken in Zwolle zijn. Dan
speelt ook nog de kilometerheffing voor
vrachtverkeer op deze weg. Het rijk wil deze
invoeren per 2023, terwijl de doorstroming en de
veiligheid veel te wensen over laat. De SGP
Flevoland vindt dit onacceptabel en zal zich dan
ook samen met SGP Overijssel blijven inzetten
voor een veilige en goed doorstromende N50.

