Algemene beschouwingen 2019/ begroting 2020

Leven
Het is de week van het leven. Dan wordt er aandacht gevraagd voor de
bescherming van het ongeboren leven. Voor kinderen in de moederschoot die
daar veilig horen te zijn en die zich ook niet kunnen verweren. Vz, Als we dan
denken aan 30.000 van deze kinderen die in ons land gedood worden dan huilt
ons hart.
Een somber begin, zo zult u zeggen. Want u heeft het niet over het leven maar
over de dood. En toch vz, als Pro-Life partij zullen wij zeker de realiteit niet uit
het oog verliezen. De SGP zal doorgaan om tegen dit grote onrecht te blijven
ageren. We gunnen ieder mens ook in de provincie leven. En als er ergens in
Nederland ruimte voor is dan is het toch wel in onze provincie.
Welk landschap in Nederland haalt het bij het Flevolandse! Hier kun je ademen,
hier kun je ondernemen, hier kun je ontwikkelen, hier kun je...... juist ja Leven!
Maar het landschap wordt bedreigd. Het planbureau voor de leefomgeving is er
duidelijk over en roept ons toe om maatregelen te nemen, een landschapsvisie
waarin alle belangen afgewogen worden. Daar heeft de SGP in de afgelopen
jaren de vinger bijgelegd toen GS meende de eerste 500 hectare vrij te moeten
maken voor zonneparken. We zijn benieuwd hoe onze duurzame
Gedeputeerde deze twee belangen momenteel in zijn beleid afweegt.
Vz, stikstof is nodig om te kunnen leven. Is ook noodzakelijk voor de
Flevolandse landbouw. Een sector waar nog steeds leven in zit. Maar de SGP zit
behoorlijk in haar maag met de bestaande Beleidsregel Stikstof van de
provincie. In die beleidsregel staat nog steeds dat er bij nieuwe vergunningen
en bij saldering, latente ruimte wordt ingevorderd. Ook wordt er bij bestaande
“vergunningen” nog steeds geen duidelijkheid gegeven voor de toekomst. Vz,
dat is geen Leven! De SGP ziet graag dat de beleidsregel eerlijker herschreven
wordt en vraagt de Gedeputeerde hoe de vlag er bij hangt. Bij agrarisch
Nederland hangt hij al een poos op de kop.
Goede zorg is onmisbaar voor kwaliteit van leven. We hebben als partij
kortgeleden een werkbezoek gebracht aan het ziekenhuis in Lelystad en zijn
onder de indruk geraakt van de betrokkenheid van het personeel met de
omgeving. Bereiken we wel iedereen in Lelystad en omgeving. Hoe gaan we om
met het probleem zorgmijding? Vz. Dit ziekenhuis verdient al onze steun en
betrokkenheid maar tegelijk vragen we in dit referaat ook aandacht voor

Noordelijk Flevoland. Daar blijft de vergrijzing van huisartsen in de
Noordoostpolder en de aanrijtijden van de Noordoostpolder en Urk een groot
probleem.
Aanrijtijden en de N-50 zijn een slechte combi. Als iedere seconde telt en er
gestreden wordt om het behoud van het leven, dan gebeurt het al dat
ambulances onder politiebegeleiding de N-50 proberen te beslechten. Een weg
die werkelijk iedere dag vast staat. Waar zogezegd geen leven in zit... Die weg
vz, komt per 2023 in aanmerking om als melkkoe te fungeren voor een
vrachtwagen kilometer heffing. Is het geen schande! De SGP is hier oprecht
boos over. We hebben het maar van ons afgeschreven in een motie. We hopen
dat deze motie helpt om wat leven in de brouwerij te brengen, het is een
levensgevaarlijke weg en tot nu toe een levensgroot probleem.
Vz, ik stop er mee en voel me gedrongen om ook de Bijbel te laten spreken
over het thema Leven. Ik citeer Jezus als Hij met Martha spreekt. Hij zegt daar
“Ik ben de Opstanding en Het Leven, die in Mij geloofd zal leven al ware hij ook
gestorven”. Kijk dat is wel een verschil, of je spreekt over leven (wat eenmaal
ophoudt) of je spreekt over “Het Leven”. Dat Leven blijft en biedt ons houvast.
Dat (eeuwige) Leven wil Hij ons schenken. Ik wens het u allen toe.

