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Wat kan er in korte tijd veel gebeuren..
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
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Beheerstroken
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▪

Ben jij nieuwsgierig
naar de politiek?

Het is al weer enige maanden geleden dat u via de nieuwsbrief door ons bent
geïnformeerd over het wel en wee uit de Staten van Flevoland. Wat kan er dan in korte
tijd veel gebeuren. Zo in het laatste volle jaar voor de verkiezingen kregen we te maken
met een korte bestuurscrisis. Gedeputeerde Ad Meijer van de SP behield het
vertrouwen van het college niet omdat zijn manier van acteren niet paste bij de
Flevolandse bestuurscultuur.
We hebben in de desbetreffende vergadering duidelijk gemaakt dat de SGP doorgaans
niet zomaar een “motie van wantrouwen” steunt. Dan moet er toch echt heel wat aan
de hand zijn. En dat was nu juist hetgeen men ons niet kon duidelijk maken. Om die
reden heeft de SGP niet ingestemd met de betreffende motie. Die stem bleek zo van
belang dat er uiteindelijk geen meerderheid was. Uiteindelijk is er een nieuw college
gevormd waarbij er ruimte kwam voor de Christen-Unie en de PVDA. We hebben beide
partijen gefeliciteerd met hun deelname en kortgeleden hebben we het nieuwe
geïnstalleerde college Gods onmisbare zegen toegewenst.
Ik hoop dat we u met deze nieuwsbrief kunnen betrekken bij het werk in de Staten van
Flevoland. Dit werk mogen we gelukkig met meerdere mensen doen, maar we zijn
iedere keer weer afhankelijk van wat God ons schenkt. Daar bidden we telkens weer om
en we hopen dat we ook een plekje mogen hebben in uw gebeden.
Sjaak Simonse -fractievoorzitter SGP Flevoland-

Zonneweides in landelijk gebied? Ja, maar niet op vruchtbare landbouwgrond!
De afgelopen periode is de ontwerpstructuurvisie Zon in landelijk gebied besproken in de Staten. Na een
voorbereidingsperiode van ongeveer een jaar waarbij expertmeetings, ateliersessies en informatiebijeenkomsten zijn
gehouden, ligt er nu een beleidsvisie van de provincie hoe zij omgaat met initiatieven voor zonneweides in het landelijk
gebied (buitengebied).
Als SGP ligt dit onderwerp ons zeer na aan het hart. Omdat de keuzes die we maken in deze visie direct consequenties
hebben voor het landschap, maar ook voor de voedselproductie en natuur. In de nu opgestelde visie staan slechts
enkele algemene, zeer ruim omschreven bouwstenen. De visie ademt een geest van: zoveel mogelijk zonnepanelen
met zo min mogelijk begrenzingen. De enige “harde” randvoorwaarden zijn dat de panelen tot maximaal 25 jaar
vergund kunnen worden en maximaal 1000 hectare aan zonnevelden mag worden gerealiseerd in het buitengebied.

Het mag duidelijk zijn dat wij dit echt een verkeerde keuze vinden. Wij zijn niet tegen initiatieven voor zonnepanelen,
maar er moet wel goed nagedacht worden over de plek waar deze moeten komen. Benut bijv. eerst de daken,
braakliggende gronden, reststroken in buitengebied (langs wegen / windmolens) en als allerlaatste optie het inzetten
van goede agrarische gronden. Helaas kiest de provincie hier niet voor. Het belang van behoud van het karakteristieke
landschap en voedselproductie wordt totaal ondergeschikt gemaakt aan het belang van het zoveel mogelijk opwekken
van duurzame energie.
Het laatste woord over het beleidsstuk is nog niet gezegd. De ontwerpvisie ligt nu ter inzage t/m 6 juni 2018 en een
ieder is in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen tegen de visie. Wij hopen op veel respons, gezien de
maatschappelijke gevoeligheid van dit onderwerp. Begin juli zal de definitieve visie worden vastgesteld. Meer
informatie over onze zienswijze is te lezen op: http://www.sgpflevoland.nl/nl/nieuws/ontwerp-structuurvisie.
Leonard Bogerd
Stand van zaken Oostvaardersplassen
In onze vorige nieuwsbrief hebben we melding gemaakt van
een nieuwe commissie. Met veel waardering keek de SGP in
oktober vorig jaar aan tegen het instellen van een
commissie onder leiding van oud-Staatsecretaris Pieter van
Geel. Deze commissie moest Provinciale Staten adviseren
hoe het nieuwe beheer van Oostvaardersplassen en in het
bijzonder de ‘Grote Grazers’ er uit zou moeten zien.
Natuurlijk binnen de kaders die verwoord waren binnen ons
initiatiefvoorstel.
De winter bleek voor alle grote grazers een buitengewoon
lastige te zijn. Zo lastig zelfs dat er begin maart besloten
werd tot het bijvoeren. Wat ons betreft had dit gekund om
ecologische redenen en was daar ook alle reden toe maar
de provincie heeft dit gedaan onder druk van de algehele
opinie. Uiteindelijk zijn er na de tellingen van eind april van
de ruim 5200 dieren in december vorig jaar, 3226 dieren
dood gegaan.
Op 25 april kwam dan uiteindelijk het langverwachte rapport
“Advies beheer Oostvaardersplassen”. Wat ons betreft een
duidelijk en nuchter afgewogen rapport wat in ieder geval
antwoord geeft op de draagkracht van het gebied. Die wordt door de commissie gesteld op 1,4
dier per hectare. Wat ons betreft is dit nog vrij intensief maar de praktijk moet uitwijzen of het
gaat werken. Het houdt in ieder geval in dat er aan het einde van de zomer nog een forse reductie

van dieren zal moeten plaats vinden om door te kunnen met een nieuw evenwicht. Er zijn nog
allerlei opmerkingen bij het rapport te maken en die zal de SGP in de commissie Duurzaamheid
zeker aan de orde stellen, maar over het algemeen zijn we als fractie tevreden. We hopen dan
ook dat het advies van de commissie zo breed mogelijk door de Staten wordt overgenomen en
dat we nog voor het zomerreces het groene licht kunnen geven voor een nieuw beheerplan.
Sjaak Simonse
Urkersluis en aanpassing schutlengtes sluizen
Het incident bij de Urkersluis is al even geleden, maar als Staten hebben we hierover in april gesproken. Op verzoek
van ons is dit onderwerp op de agenda van de commissie Economie gezet. Dit naar aanleiding van de onbevredigende
antwoorden van het college van GS op onze schriftelijke vragen.
Verschillende insprekers gaven hun zienswijzen over het incident en
de verkleining van de schutlengtes. Conclusie van de bespreking was
dat er diverse mogelijkheden zijn om de kans op incidenten te
verkleinen, zoals: verbetering marifoonverkeer, verbetering kwaliteit
beeldschermen bediencentrale, rechtstreeks contact met
bediencentrale mogelijk maken, noodknop-procedure instellen,
elektronisch oog, etc. De gedeputeerde heeft toegezegd de besproken
mogelijkheden te onderzoeken en dit mee te nemen in het programma
“Groot onderhoud bruggen en sluizen.” We zijn tevreden met deze
toezegging en we zullen ook in de gaten houden of er daadwerkelijk
verbeteringen worden doorgevoerd. Hoewel incidenten nooit uit te
sluiten zijn, als gevolg van menselijk handelen, moet dit wel tot een
minimum worden beperkt!
Daarnaast is er een maatwerkoplossing bedacht voor die
binnenvaartschippers die getroffen worden voor de verkleining van de
schutlengte van de Urkersluis. Hierdoor zullen de schippers die nu
gebruik maken van de sluis dit in de toekomst ook kunnen blijven
doen. Voor de andere sluizen in Flevoland geldt helaas dat een beperkt
aantal schippers hierdoor wel geraakt gaan worden. Ook hier hebben
we ingezet op het benutten van maatwerkoplossingen.
Leonard Bogerd

Vanuit het waterschap
Binnen het waterschap zijn we bezig met het laatste bestuurlijke jaar. Op DV 20 maart 2019 zijn er weer verkiezingen
voor provincies en waterschappen en kunnen we de balans opmaken van 4 jaar deelname in de Algemene Vergadering
van Zuiderzeeland. Tot die tijd hebben we als waterschapbestuur onze handen vol aan allerlei te nemen besluiten. Op
27 maart jl. is er eindelijk een besluit genomen over de aanleg van twee permanente hevels over de Westermeerdijk
in de Noordoostpolder.
Het besluit was in 2015 al genomen en in september 2017 was het krediet al gevoteerd, maar van uitvoering was het
nog niet gekomen. Met de realisatie van de permante hevels, kunnen de tijdelijke hevels weggehaald worden. Het
inlaten van water om de waterkwaliteit te verbeteren, is goed nieuws voor de boeren en meer in het algemeen van
de lokale waterkwaliteit. Het heeft ook een nadeel. Het hevelen van water kost nauwelijks energie; het weer
uitpompen van het ingelaten water via de gemalen des te meer. Bij het agendapunt, waar de SGP namens het CDA en
de CU, enige spreker was, is aangedrongen op volledige automatisering op basis van waterkwaliteitsmetingen. Als de
waterkwaliteit voldoet, mag de hevel uitgeschakeld worden. Uiteindelijk gaat die automatisering er ook komen. Dat
betekent een goede waterkwaliteit tegen minimale energiekosten en daarmee is een geautomatiseerde hevel
gunstiger dan tijdelijke hevels die permanent in bedrijf zijn.

In de vergadering van 29 mei a.s. staan de jaarrekening 2017 en de voorjaarsnota 2019-2022 op de agenda, maar ook
de renovatie en de verduurzaming van gemaal Vissering op Urk. Net als bij de genoemde hevels, is energiebesparing
ook daar het leidende motief. Via de website https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/bestuur-0/algemenevergadering/vergaderstukken-av/ krijgt u inzicht in de onderwerpen die in het algemeen bestuur aan de orde komen.
Jacob de Borst

Beheerstroken provinciale vaarwegen
De provinciale vaarwegen blijven de gemoederen flink bezig houden!
In april is er gesproken over de vraag of de bewoners een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van de
beheerstroken langs de provinciale vaarten. Jarenlang (soms wel tientallen jaren) is dit gebruik toegestaan door de
provincie, onder voorwaarde dat de stroken goed bijgehouden worden door de bewoners en er geen permanente
obstakels worden geplaatst. Om onduidelijke redenen is dit standpunt ineens gewijzigd door de provincie, en moet er
nu betaald gaan worden voor de beheerstroken en het aanmeren van de boten via marktconforme tarieven.
Hoewel wij het op zich eens zijn met het standpunt dat er betaald moet worden voor het gebruik van provinciale
eigendommen, is het proces zoals door provincie gevoerd, niet om over naar huis te schrijven. Bewoners werden
overvallen door een brief van de provincie, waarbij ze een hele korte termijn kregen om te reageren. “Warme”
communicatie met de bewoners vond niet plaats. Er werd slechts verwezen door de gedeputeerde naar het
vastgestelde beleid en de inspraakprocedure die gevolgd is. Kortom, dit proces is verkeerd aangevlogen, maar ook
inhoudelijk hebben wij onze kritiek.
Volgens ons is er in de nu gehanteerde tarieven niet meegenomen het werk dat bewoners de provincie uit handen
nemen, door het onderhoud (vaak van hoog niveau!) mee te nemen in de prijsbepaling. Ook zou de gedeputeerde iets
kunnen doen met het stellen van een nette overgangstermijn of gestaffeld toewerken naar een bepaalde prijs. Helaas
wilde de gedeputeerde van geen wijken weten, en is een motie hierover ook niet aangenomen. Alleen PVV, 50PLUS
en wij waren hier kritisch op. Helaas, helaas.. dat is ook politiek.
Leonard Bogerd

Reacties op de nieuwsbrief
ontvangen wij graag!

Ben jij nieuwsgierig naar de politiek?
Onlangs hebben we afscheid genomen van Nathanaël Middelkoop als

Dit kan via
fractieondersteuner. We bedanken hem voor al zijn inzet voor onze fractie en
secretariaat@sgpflevoland.nl wensen hem veel succes als raadslid op Urk!
Kijk ook eens op onze
website: www.sgpflevoland.nl

We zijn op zoek naar versterking van onze fractie!
Heb jij ook interesse in de politiek? We nodigen je van harte uit om eens een
fractievergadering bij te wonen!

Volg ons ook via
Facebook.com/SGPFlevoland Aanmelden kan via: secretariaat@sgpflevoland.nl.
en
Twitter.com/SGPFlevoland Wellicht tot ziens!

