Goed voor elkaar in Flevoland!

Verkiezingsprogramma SGP Flevoland
Periode 2019-2023

Goed voor elkaar in Flevoland!
Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2019-2023 van de SGP. Na vier jaar hard werken
kijken we met dankbaarheid terug op een enerverende periode. Een periode waarin we met
een duidelijk profiel, vanuit een vast fundament, constructief hebben meegedacht en
meegewerkt met het college van Gedeputeerde Staten.
U kent de SGP ongetwijfeld als initiatiefnemer van een nieuw beheerplan voor de
Oostvaardersplassen. Maar eveneens als pro landbouw- en visserijpartij. Ook de partij die
voortdurend aandacht heeft gevraagd voor de verkeersknelpunten (N-50 en de
Nijkerkerbrug). En de partij die niets moet weten van zonnepanelen op landbouwgrond. Het
spreekt voor zich, deze thema’s zult u ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma tegenkomen
en nog heel veel meer.
De SGP wil ook de komende vier jaar een Bijbelvaste koers varen met de slogan “Goed voor
elkaar in Flevoland”. Deze slogan is heel breed in te vullen maar vindt zijn grond in de
Bijbelse opdracht: “God lief te hebben boven alles en onze naaste als ons zelf”. Op die
opdracht is de SGP altijd aanspreekbaar en... dat hebben wij de afgelopen periode ook laten
zien. De SGP zoekt u op, gaat met u in gesprek en doet ook wat met uw suggesties en
ideeën. Een stem op de SGP is dus ook een stem voor elkaar.

1. Fris bestuur in Flevoland
Vanaf de oprichting van Flevoland in 1986 is de provincie bestuurlijk en ambtelijk een kleine
platte organisatie geweest. Een organisatie waar de lijnen kort waren en het personeel snel
aanspreekbaar. Die houding is anno 2019 belangrijker dan ooit. Dat moeten we ook
uitstralen, dat vraagt om daadkracht, slim verbinden en klantvriendelijkheid. Belangrijk is een
open houding naar buiten en weten wat er speelt! Een goede verstandhouding met de zes
gemeenten en het waterschap is daarom een must (complementair bestuur).
De proviale overheid brengt samen, verbindt, ontwikkelt en maakt stappen voorwaarts. Met
elkaar zorgen we er voor dat we alles goed voor elkaar hebben in Flevoland. Ook in de
toekomst.
Bij diverse thema’s die spelen of gaan spelen (denk aan Oostvaardersplassen en
Luchthaven Lelystad) is het noodzakelijk om in contact te blijven met betrokken burgers,
instellingen en het bedrijfsleven. Vanuit Provinciale Staten zullen nieuwe gespreksvormen en
ontmoetingsmomenten moeten worden ontwikkeld.
Het verantwoord omgaan met het geld van de burger en van anderen noodzaakt het
provinciebestuur om geld pas uit te geven als het er ook is. Om te voorkomen dat de lasten
op ons nageslacht worden afgewenteld.
Concreet:
• Een laagdrempelige overheid
• Behulpzaam
• Minder bureaucratie
• Administratieve lastenverlichting
• Minder regels
• Een financieel gezonde en sluitende meerjarenbegroting
• Kostendekkende leges
• In principe geen verhoging motorrijtuigenbelasting, alleen als investeringen daarom
vragen
• Bij nieuw of gewijzigd beleid worden betrokkenen eerst geraadpleegd voordat er
wijzigingen doorgevoerd worden.

2. Steun aan bedrijvig Flevoland
Flevoland is een ondernemende provincie! En ondernemers maken Flevoland! We hebben in
Flevoland “gouden handen en knappe koppen.” Beide zijn nodig en waardevol. Dit koesteren
wij en dat moet ook zichtbaar worden in de houding van de provincie richting de
ondernemers. Ondersteunen waar mogelijk en ondernemers ook de ruimte geven om zich te
ontwikkelen. Dit betekent zo min mogelijk betuttelende provinciale regels en snelle
vergunningverlening. Ook de ontsluiting van bedrijventerreinen op het provinciale wegennet
is een punt van aandacht. De provincie moet tot slot ook weten wat er leeft bij ondernemers
en hun belangen behartigen in de verschillende economische regio’s.
Concreet:
• Bedrijven binden en boeien: daarom periodiek overleg met het MKB en de
bedrijfskringen.
• Waardering uitstralen voor inzet, durf, lef en ondernemingszin MKB
• Snelle vergunningverlening
• Effiënter werken Omgevingsdienst en financiële tekorten voorkomen
• In aanvulling op het Economisch Programma financieringsarrangementen
ontwikkelen voor start-ups en innovatieve ideeën
• Positieve grondhouding en ruimte voor nieuwe initiatieven (ja, mits in plaats van nee,
tenzij)
• Het ruimtelijke beleid waar mogelijk en wenselijk dereguleren
• Ook actief (financieel) participeren in regio Zwolle en regio Utrecht
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De aanleg van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland met spoed ter hand
nemen
Zorgen voor een goede ontsluiting van deze haven
Ruimte geven aan Urk voor het ontwikkelen van een binnendijks bedrijventerrein
Goede bereikbaarheid en mobiliteit realiseren met andere overheden van en naar de
Luchthaven Leystad
Een goede verbinding tot stand brengen richting A6 van en naar Flevokust
Verdere verdubbeling Gooiseweg en oplossen knelpunt Nijkerkerweg / A28.

2.1 Land- en tuinbouw
De land- en tuinbouw vormt een belangrijke sector in onze provincie. De agrarische sector
levert een grote bijdrage op het gebied van de export en is van belang voor de
voedselvoorziening. De landbouw heeft grote waarde; niet alleen economisch, maar ook
vanwege de grote rol in de inrichting van het landschap.
De agrarische sector (tuinbouw, akkerbouw en veehouderij) staat echter onder druk door
schaalvergroting, verstedelijking, bodemdaling, grondpeil, regelgeving en internationale
ontwikkelingen zoals het Europese landbouw- en natuurbeleid. Dat heeft gevolgen voor de
agrarische ondernemer, terwijl vooral deze sector het landschap in al zijn diversiteit heeft
vorm gegeven en onderhoudt. Ook de intensieve veehouderij moet kansen krijgen om te
investeren en te verduurzamen.
De SGP is trots op onze agrariërs.
Concreet:
• Bevordering van de onderzoeksmogelijkheden en de toepassing van nieuwe,
verantwoorde technologieën
• Actief stimuleren van innovatie en kwalitatieve ontwikkelingen van het
Agrofoodcluster
• Rentmeesterschap: aandacht voor het milieu, gezondheid, verduurzaming en
dierenwelzijn en bodemgebruik
• Ondergeschikte nevenactiviteiten bij agrariërs toestaan
• Bodemdaling: actieve rol van de provincie om samen met betrokken partijen tot een
oplossing te komen
• Wees zuinig op de inrichting van het landelijk gebied, koester de bestaande
kenmerkende landschappelijke elementen
• Geen zonnevelden op kostbare landbouwgrond
• Vrijwillige ruilverkaveling actief faciliteren
• Een Agrarische Hoofdstructuur met bijbehorende visie ontwikkelen
• Boerderij educatie stimuleren om kloof stad-platteland te dichten
• Meer ruimte voor verschillende functies op vrijkomende erven, mits de
polderuitstraling niet aangetast wordt
• Snel internet buitengebied voor iedereen beschikbaar.
2.2 Binnenvaart
De SGP draagt de binnenvaartsector een warm hart toe. De provincie heeft dan ook als taak
om de binnenvaart zoveel mogelijk te faciliteren. Hierbij denken wij aan goede en voldoende
havenfaciliteiten, maar ook aan veilige en goed onderhouden provinciale vaarwegen en aan
het realiseren van voldoende stroom- en watervoorzieningen voor het scheepvaartverkeer in
de provinciale wateren. De provinciale sluizen en bruggen dienen in een goede staat van
onderhoud te verkeren en de bedieningstijden moeten worden afgestemd op de lokale
situatie. Het afmeren van particuliere boten in provinciale wateren is mogelijk, mits dit de

veiligheid voor het scheepvaartverkeer niet in gevaar brengt en daarin niet permanent wordt
gewoond.
Concreet:
• Optimaal faciliteren van de binnenvaart door goede en voldoende havenfaciliteiten
• Voldoende stroom- en watervoorzieningen langs de provinciale wateren
• Afmeervoorzieningen voor particulieren zijn mogelijk, mits de veiligheid voor het
scheepvaartverkeer niet in gevaar wordt gebracht
• Sluizen up-to-date maken en houden voor de binnenvaart
• Brugbediening sluis Urkervaart en Arie de Witbrug laten aansluiten op de Urker
werktijden
• Betere veiligheidsmaatregelen treffen voor de Urker sluis.

2.3 Noordzeevisserij
De visserij staat onder druk vanwege de naderende (no-) Brexit en allerlei Europese
maatregelen (quota en aanlandplicht). Het voortbestaan van een groot deel van de sector
wordt bedreigd. De SGP vindt dit onacceptabel. De provincie moet daarom samen met
regering, visserijprovincies, gemeenten en visserijbedrijfsleven gezamenlijk optrekken om de
belangen van de visserijsector optimaal te behartigen, zodat voorkomen wordt dat
innovatieve en duurzame technieken door Europa worden verboden. Daarnaast moet de
visserij in Britse wateren mogelijk blijven. De provincie moet dan ook alle mogelijke
lobbykanalen benutten om deze nadelige ontwikkelingen tegen te gaan. Tot slot vormt ook
de grootschalige aanleg van windmolenparken op de Noordzee en het aanwijzen van allerlei
Natura2000 gebieden een bedreiging voor de visserij. De provincie moet aandringen op
herbezinning bij de regering en pleiten voor een integrale visie op de Noordzee, waarbij het
uitgangspunt is dat de visserij volwaardig kan functioneren.
Concreet:
• Maximale inzet provincie om negatieve maatregelen vanuit Europa te voorkomen
• Aandringen op herbezinning grootschalige windmolenparken op zee en beperking
Natura2000 gebieden
• Stimuleren van innovatieve en duurzame (vis)technieken
• Bijdrage aan de vernieuwing en verbreding van opleidingen in de visserij.

2.4 IJsselmeervisserij
Ook de IJsselmeervisserij heeft het moeilijk. Niet alleen worden in het IJsselmeer steeds
meer windmolenparken gerealiseerd, ook natuurontwikkeling zoals Marker Wadden zorgt
ervoor dat steeds meer visgebieden worden ingeleverd. Daarnaast speelt ieder jaar de
spanning rond het afgeven van vis- en Natura2000-vergunningen. Het is daarom hoog tijd
voor een provinciale visie op het IJsselmeer waarbij integraal vanuit de verschillende
belangen naar dit gebied wordt gekeken, en ruimschoots ruimte blijft voor de
IJsselmeervissers.
Concreet:
• Een integrale visie op het IJsselmeergebied opstellen, waarbij wordt aangesloten bij
de Agenda Ijsselmeergebied
• Lobbyen voor een warme sanering van een deel van de IJsselmeervissers en
realistisch onderzoek naar het visbestanden in het IJsselmeer
• Visserij tussen windmolens moet mogelijk blijven
• Geen nieuwe windmolenparken of zonne-eilanden in het IJsselmeer
• Te onderzoeken of Natura2000-vergunningen voor meerdere jaren kunnen worden
afgegeven.

3. Flevoland in beweging
Goede doorstroming van het verkeer en verbindingen met omliggende provincies is voor de
SGP van essentieel belang. Dit geldt ook voor het openbaar vervoer, zoals een goede
aansluiting naar het noorden en blijvende bereikbaarheid van de dorpen. Het OV moet
betaalbaar blijven voor alle gebruikers. Verder is de veiligheid van de weggebruikers een
topprioriteit.
Concreet:
• Inzetten op lijn Emmeloord-Lelystad en Urk-Lelystad, voor een snelle verbinding naar
de Randstad
• Geen overvolle scholierenbussen meer, daarnaast moet scholierenvervoer
betaalbaar zijn
• Verbreding N50 tussen Ramspol en knooppunt Hattemerbroek
• Een veilige en goed onderhouden Ketelbrug, maar ook goed onderhouden A6
(Lelystad Noord – Ketelbrug)
• Stoplicht voor landbouwverkeer B-weg Ketelbru
• Tunnel onder het Ketelmeer door
• Rondwegen rondom dorpen aanleggen (onder meer Marknesse en Ens) in verband
met de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid
• Verbeteren doorstroming Nijkerkerweg
• Oplossen knelpunten Spijkweg en Roggebot
• Een nieuwe rondweg rond Urk realiseren, of de Domineesweg vierbaans maken. Ook
het toegenomen verkeer vanuit Tollebeek moet hierbij betrokken worden
• OV naar de dorpen moet in stand blijven voor de leefbaarheid van de dorpen,
eventueel alternatieve vervoer
• Alle aandacht voor de bereikbaarheid van Almere, o.a. de Ijmeerverbinding
• Streven naar een sluitend kwalitatief goed netwerk van wandel- en fietspaden.

4. Energie(k) Flevoland
Als rentmeester van Gods schepping willen we zorgvuldig omgaan met
grondstoffenvoorraden, energiebronnen en met de natuur. Het gebruik van fossiele
brandstoffen en de uitstoot van CO2 willen we terugdringen, maar wel realistisch en met
draagvlak van de omgeving. Daarbij moeten we af van de focus op alleen wind en zon.
Windenergie wordt al meer dan voldoende gerealiseerd in Flevoland. De omgeving (de
omwonenden) mag hier ook van mee profiteren. Alternatieve duurzame oplossingen moeten
daarnaast alle kans krijgen. Verder pleit de SGP ervoor om meer te investeren in echte
duurzame oplossingen voor de langere termijn, zoals thorium.
Concreet:
• Geen extra windmolenparken in Flevoland, anders dan opgenomen in het Regioplan
Wind
• Zeker geen windmolens langs de Houtribdijk, deze mogelijkheid moet uit de
provinciale visie
• Handhaaf de hoogtebeperking zoals opgenomen in de Omgevingsverordening
• Beperk de overlast van obstakelverlichting zoveel als mogelijk
• Schadevergoeding aan hen die last hebben van slagschaduw, geluid- en lichthinder
• Biedt ruimte aan kleine innovatieve windmolens of andere energiebronnen op
boerenerven
• Zorg voor opslag van duurzame energie in accu’s of omzetting naar waterstof
(hiervoor zijn goede mogelijkheden bij de windparken)Stimuleer zonnepanelen op
dak in stedelijk gebied
• Winning zonne-energie niet op goede landbouwgrond
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Geen grootschalige zonne-eilanden in het IJsselmeer
Investeer in het isoleren van oudere woningen
Geothermie moet ten goede komen aan meerdere ondernemers
Voorbeeldfunctie: investeer als provincie in CO2-neutrale wegen (incl. led-verlichting)
en maak gebruik van elektrische dienstauto’s
Geen winning van schaliegas in onze provincie
Maatregelen die genomen moeten worden, moeten ook betaalbaar zijn voor de
gewone burger en ondernemer.

5. Natuurlijk Flevoland
Natuurbeheer is voor de SGP een belangrijk thema. Natuur is belangrijk voor mens en dier.
Natuur is van levensbelang en is het waard om goed onderhouden te worden. De SGP gaat
daarom niet voor kwantiteit maar veel meer voor kwaliteit (motie SGP beheer Natuur
Netwerk Nederland). Meer natuur staat niet op ons wensenlijstje. Veel belangrijker is het om
te werken aan een betere biodiversiteit in bestaande gebieden. Ook moet er blijvend
aandacht zijn voor de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de gebieden.
Voor de SGP staat natuur ook niet los van de landbouw. Ook binnen de landbouw zijn er
initiatieven die het waard zijn om ondersteund te worden. De belangen van landbouw en
visserij zijn niet per definitie ondergeschikt aan die van de natuur. De Omgevingsvisie is een
belangrijk kader en dient concrete handvaten te bieden voor vergunningsaanvragen.
De SGP gaat voor een schoon Flevoland en gezonde lucht. Het naar buiten gaan, meer
bewegen, goede wandel-, ruiter- en fietspadennetwerk, speel- en recreatieve voorzieningen
in de natuur en gezonde voeding moeten worden gestimuleerd.
Concreet:
• Oostvaardersplassen ontwikkelen op basis van draagkracht van het gebied (volgens
ons oorspronkelijk initiatiefvoorstel). Hierbij het gesprek met de omgeving gaande
houden. De kaders van de commissie Van Geel zijn leidend als uitwerking van ons
initiatiefvoorstel
• Aandacht voor de beleving van het Flevolandse landschap
• Investeren in kwaliteit van bestaande natuur en beleefbaarheid
• Meer biodiversiteit en monitoring van bestaande natuur. Met hierbij oog voor een
duidelijke link met de bestaande projecten
• Akker- en weidevogelbeschermingspakketten moeten verlengd worden naar twaalf
jaar
• In Flevoland is geen ruimte voor de wolf
• In de Flevolandse bermen liggen kansen voor meer biodiversiteit
• Uitbreiding van de MarkerWadden kan alleen wanneer er een uitgebreide evaluatie
heeft plaatsgevonden met een positief resultaat voor de vis- en vogelstand
• Economische ontwikkelingen kunnen beslag op ruimte leggen, mits ze voldoen aan
de gestelde kaders.

6. Leven met en voor elkaar in Flevoland
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn het cement van de samenleving. Zij zijn onmisbaar in het
omzien naar elkaar en in het voor elkaar zorgen. De samenleving vergrijst. Hierdoor groeit
de groep (eenzame) ouderen. Bij het omzien naar elkaar steken we in op extra aandacht
voor de ouderen, zieken en gehandicapten. Mensen met een beperking verdienen goede
zorg. Zij mogen er op rekenen dat er een goede samenwerking is tussen de
zorgmedewerkers, mantelzorgers, familie en vrijwilligers. Keuzevrijheid en eigen regie zijn
voor de SGP een belangrijk uitgangspunt.

Daarnaast bepleiten wij een blijvende goede en volledige gezondheidzorg voor geheel
Flevoland, met ambulancezorg dicht bij huis.
Concreet:
• Goede dekking van de gezondheidszorg binnen acceptabele rijtijden
• Een goed sluitend ambulance-netwerk
• Inzetten op een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. De provincie moet haar regionale
rol pakken in de zorg, inrichting regietafels zorg en lobby voor spoedeisende hulp
• Vereenzaming van de ouderen voorkomen (met hierin ook een rol van kerken en
scholen)
• Zichtbaarheid van vrijwilligers en mantelzorgers vergroten en waardering uitstralen.
Daarnaast initiatieven bundelen van vraag en aanbod vrijwilligerswerk
• De overheden gezamenlijk horen er voor te zorgen dat de inwoners zich veilig
kunnen bewegen, wonen en werken en zich in Flevoland veilig voelen
• De Veiligheidsregio moet op Flevolandniveau blijven, tenzij opschalen aantoonbare
voordelen oplevert en lokale betrokkenheid is geborgd.

6.1 Jongeren
Jong is onze provincie. Jong is een groot gedeelte van onze inwoners. Flevoland hoort
daarop in te spelen en een aantrekkelijke provincie te zijn voor onze jeugd. Een stabiele
thuissituatie is voor de SGP uitgangspunt. Dit bevordert de toerusting en vorming en het
staan van jongeren in de maatschappij. Onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid passend
bij opleiding en niveau, horen hierop aan te sluiten. Iedere jongere moet gelijke kansen
hebben c.q. te krijgen om aan passend werk te komen.
Een jonge bevolking biedt vele kansen. Eén daarvan is innovatie. Het provinciaal bestuur
dient innovatieve ideeën te waarderen en te ondersteunen.
Samen met de inwoners, organisaties en het bedrijfsleven zullen de verschillende overheden
in Flevoland dienen te zorgen voor voldoende voorzieningen en ruimte om te bewegen, te
recreëren en verantwoord te ontspannen.
Concreet:
• Onderwijsvoorzieningen, werkgelegenheid passend bij opleiding en niveau
• Goede afstemming onderwijs en werk
• Iedere jongere gelijke kansen voor passend werk
• Steun aan starters op de arbeidsmarkt.

6.2 Gastvrij Flevoland
Flevoland is een gastvrije provincie. Toeristen zijn van harte welkom. Het is goed toeven op
de bodem van de zee. Met name de ontstaansgeschiedenis van onze provincie vraagt
aandacht. Ook onze waardevolle natuurgebieden zijn de moeite van bezoeken waard. De
SGP wijst massa-toerisme van de hand. Alleen groei willen we toestaan die past bij de
cultuurhistorie, natuur, het karakter van Flevoland en die aansluit bij de kleinschaligheid van
ons MKB.
Bijzondere aandacht vraagt de SGP voor de veiligheid en het onderhoud van het fiets- en
wandelnetwerk, maar ook de ruiterpaden in onze mooie provincie. Gastvrij zullen we als
provincie, met het bedrijfsleven en de inwoners, Flevoland moeten blijven promoten.
Concreet:
• Nauwe samenwerking provincie, gemeenten en bedrijfsleven in de promotie van
Flevoland
• Recreatie en toerisme op de schaal van Flevoland staat bij de SGP voorop.

6.3 Cultuurhistorie
Flevoland is een unieke provincie, alleen al door haar ontstaan. We zetten ons in om de
historiciteit en het unieke karakter niet verloren te laten gaan voor toekomstige generaties.
De SGP vraagt bijzondere aandacht voor de culktuurhistorische gebouwen en delen van
onze provincie.Te denken valt aan monumentaal-, kerkelijk- en industriëel erfgoed. Ze geven
een belangrijk beeld van de bijzondere geschiedenis van Flevoland. Ons erfgoed moet
daarom goed onderhouden worden. De SGP wil daarin extra investeren.
Concreet:
• Behoud/bescherming en herbestemming van historische bouwwerken/ kerken in
Flevoland
• Geen extra landschapskunstwerk
• Zichtbaarheid van de kleine kernen versterken
• Bijzondere aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van de eerste polder: de
Noordoostpolder en de pioniers van deze polder
• Het vertellen van het verhaal van de pioniers van Flevoland (ook midden en zuidelijk
Flevoland)
• Lesbrieven ontwikkelen waarin de jeugd kennis kan maken met de geschiedenis van
Flevoland
• Het Flevolands volkslied promoten op de scholen.

7. Goed voor Flevoland
Voor de SGP zijn bepaalde zaken onopgeefbaar. Daar staat de SGP ook om bekend. Een
vaste koers en duidelijkheid. U weet wat u aan ons hebt. Dit past bij het goede voor de
naaste zoeken. Het goede voor Flevoland.
We noemen u de volgende punten.

7.1 Zondag
De zondag is een bijzondere dag. De SGP vindt het belangrijk dat deze opstandingsdag van
Christus uniek blijft. Het is een groot voorrecht om één dag te hebben voor kerkgang, het
luisteren naar het Woord van God en onderlinge ontmoeting.
Deze dag is niet alleen vanwege het christelijke karakter van belang, maar ook vanwege de
belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. Iedereen is gebaat bij één dag rust in de
week: een sociaal en maatschappelijk rustpunt in de week. Steeds vaker zitten (vaak jonge)
werknemers langdurig thuis door werkstress.
Ook ondernemers hebben tijd nodig om bij te tanken. De overheid heeft mede daarom een
belangrijke taak om deze dag van God te beschermen.
Concreet:
• Zondagswerk voor provinciale medewerkers, of diegene die onder provinciale
verantwoordelijkheid vallen, voorkomen
• Geen gedwongen werk op zondag, ook niet voor winkeliers
• Geen subsidiëring van activiteiten en evenementen op zondag
• Openbaar vervoer op zondag minimaliseren.
7.2 Huwelijk en gezin
Aan de basis van het gezin staat het huwelijk. Het is een belangrijk onderdeel van de orde in
de schepping. God Zelf heeft het huwelijk ingesteld en bedoeld als een levenslange
verbintenis tussen man en vrouw.
Het is een zegen wanneer het huwelijk bekroond wordt met kinderen. Alleen binnen een

duurzame verbintenis van man en vrouw, gekenmerkt door liefde en trouw, komen kinderen
werkelijk tot hun recht. Gelukkig leven zeer veel Nederlanders in zo’n gezin. Maar jammer
genoeg ontsporen er ook veel gezinnen. Dat is funest voor de kinderen en de samenleving.
De SGP hecht aan een lichte vorm van opvoedingsondersteuning, waar nodig. Het is
belangrijk dat er dan voldoende voorzieningen zijn. Een eenvoudig advies en lichte vormen
van hulp kunnen soms grote problemen voorkomen.
Voorzieningen voor hulpverlening en ondersteuning moeten zo dicht mogelijk bij ouders en
jongeren geplaatst worden. De gemeente speelt hierin een belangrijke rol; de provincie ziet
toe of die rol goed wordt ingevuld.
In sommige gevallen is het gezin geen veilige plaats voor kinderen. Dat is de trieste
werkelijkheid. De overheid is dan geroepen om in te grijpen en hulp te bieden. Het gaat
daarbij niet om het doordrukken van een visie van de overheid op de opvoeding, maar om
het waarborgen van de veiligheid van het kind. Er moet ook naar gestreefd worden de
ingreep zo beperkt en kort mogelijk te laten zijn.

7.3 Rentmeesterschap
We zijn rentmeesters en daarmee verantwoordelijk voor de manier waarop we omgaan met
Gods schepping. Daarom zetten we ons in voor een duurzame en energiezuinige manier van
leven en werken. We zien de grote waarde van natuur- en groenbeheer. De natuur in al zijn
verscheidenheid aan dieren, planten, bomen, enz. laat iets zien van Gods grootheid. Groen
is bovendien uitermate belangrijk voor een goed en gezond leefklimaat. Met een goed
beheer geven we met elkaar – als overheid en burgers – invulling aan de Bijbelse opdracht
tot rentmeesterschap.

7.4 Leven
Het menselijk leven is een kostbaar geschenk van God. Het beginnend leven en het
eindigend leven. Het weerloze ongeboren leven in de moederschoot verdient dan ook
bescherming. Ook aan het einde van het leven blijft het leven waardevol. Hoe moeilijk de
omstandigheden ook kunnen zijn: het besef dat het leven van de mens een geschenk is,
maakt duidelijk dat we op een verantwoorde manier om moeten gaan met het broze en
vergankelijke leven.
Het bekorten van het leven, noch het onnodig verlengen van het stervensproces zijn in
overeenstemming met respect voor de waarde van het menselijk leven. Palliatieve zorg is
hier op zijn plaats.

Tenslotte
Goed voor elkaar in Flevoland. Daar gaat de SGP voor. De volgende kernwoorden zijn ons
goud.
Dienstbaarheid: We zetten ons niet in voor onszelf maar voor onze God en de Flevolandse
samenleving. Goed voor elkaar in Flevoland.
Betrokkenheid: We hebben een open oog en oor en een warm hart voor onze medemens en
tonen een dienende houding.
Openheid: Een transparant bestuur, waarbij burgers inzicht hebben wat er besloten wordt en
inspraak hebben waar nodig.
Eerlijkheid: Bij eerlijkheid hoort integriteit. De bestuurders van de SGP willen dan ook eerlijk
politiek bedrijven en zijn altijd bereid om verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af
te leggen.
Standvastigheid: Een vaste koers vaart de SGP, hierbij worden geen concessies gedaan. Ja
is ja en nee is nee.
Medemenselijkheid: We zorgen voor elkaar; zijn niet alleen in deze samenleving. We
hebben oog, oor en hart voor de zieken, eenzamen en ouderen, en bieden waar kan, begrip,
hulp en steun.
Rechtvaardigheid: We dragen verantwoordelijkheid om rechtvaardig om te gaan met het
maken van afwegingen die burgers raken. We gaan deze verantwoordelijkheid niet uit de
weg. Redelijkheid en billijkheid staan bij ons voorop.

Uw stem wordt gevraagd, voor een duidelijke en betrokken visie en koers. Goed voor
elkaar in Flevoland. SGP..! Vanzelf..! Lijst 11
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