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De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets 
buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de 
jongste provincie van Nederland. Alleen dan kunnen inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties zich ten volle ontwikkelen. Voor de VVD betekent dit dat alle bestuurslagen, en dus ook 
de provincie, ten dienste staan van haar inwoners en bedrijven. Hierbij zijn vrijheid en 
verantwoordelijkheid de kernbegrippen voor het liberale handelen. Echte vrijheid gaat daarom 
samen met het rekening houden met de vrijheid van anderen en de omgeving waarin men leeft. Een 
zo groot mogelijke vrijheid voor de inwoners kan alleen bestaan als er ook verantwoordelijkheid 
wordt genomen voor die vrijheid onder het motto ‘de vrijheid van de één houdt op waar de vrijheid 
van de ander begint’. Uit vrijheid en verantwoordelijkheid vloeien de andere liberale beginselen 
voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en sociale rechtvaardigheid. Samen vormen die de basis 
voor de visie van de VVD op de samenleving en de verhouding tussen individu en overheid. 
 
Na de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart 2011 haalde de VVD 9 van de 39 zetels. Het 
coalitieprogramma dat op basis van de onderhandelingen en onder leiding van de VVD tot stand 
kwam bezat veel voor de VVD herkenbare punten uit het verkiezingsprogramma. De VVD leverde 
twee gedeputeerden voor het college van Gedeputeerde Staten. Geconcludeerd kan worden dat 
ruim 90% uit het verkiezingsprogramma ‘Voortvarend Verder met Flevoland 2011-2015’ is 
gerealiseerd! 
Voor een uitgebreid overzicht wordt verwezen naar bijlage 1. 
 

De provincie Flevoland focust zich op grond van het regeerakkoord van het kabinet-Rutte II.  
ook de komende periode weer op de kerntaken zoals afgesproken door rijk, provincies, gemeenten 
en waterschappen. 
Het betreft taken op het gebied van ruimtelijke ordening en economie, verkeer en vervoer, 
cultuurhistorie en natuur en landschap. Uitgangspunt hierbij is dat de rol van de provincie in de regio 
wordt verstevigd en de provincie zich inzet voor een sterke regionale economie, zonder dat er sprake 
is van bestuurlijke drukte. Flevoland kan daarbij gezien worden als een voorbeeld voor andere 
provincies: gemeenten van minimaal 20.000 inwoners, zonder ingewikkelde bestuurlijke 
hulpstructuren (zoals Stadsregio’s). Voor de VVD zijn de wettelijke taken het uitgangspunt. Niet-
wettelijke taken dienen in principe afgebouwd te worden. Ten slotte is de VVD van mening dat 
regelgeving op provinciaal niveau nooit strenger mag zijn dan de rijksoverheid verlangt: Haags 
minimum is Flevolands maximum. 
 

De VVD kiest ‘Investeren in Flevoland’ als leidend thema voor de verkiezingen van Provinciale Staten. 
Investeren in Flevoland is investeren in mensen. Investeren in bereikbaarheid en voorzieningen. 
Investeren in economische ontwikkeling en toerisme en recreatie. Investeren in een vitale 
samenleving. Investeren in Flevoland zorgt er voor dat mensen graag en met plezier wonen, werken, 
leven en recreëren in de jongste provincie van Nederland. Investeren in Flevoland is voor een 
(belangrijk) deel een verantwoordelijkheid van de overheid. Maar er zijn ook talloze initiatieven 
vanuit particulieren en bedrijven en vanuit de samenleving en maatschappelijke organisaties om te 
investeren in onze mooie provincie. De overheid moet er voor zorgen dat dit soort initiatieven 
mogelijk gemaakt wordt. 
Dus geen onnodige regelgeving vanuit de overheid waardoor investeren bemoeilijkt wordt. Een 
overheid die investeren stimuleert, die samen wil werken om mooie dingen tot stand te brengen. 
Een provincie die openstaat voor innovaties. 
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Een goede ruimtelijke inrichting versterkt de concurrentiepositie van Flevoland. De VVD wil extra 
aandacht geven aan, en investeren in een goede bereikbaarheid, een divers aanbod van woonwijken 
en werkmilieus in een aantrekkelijk landschap met ruimte voor natuur, water en landschap. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat ruimtelijke inrichting ten dienste staat van de verbetering van de 
concurrentiepositie  

 De VVD vindt dat de provincie een regiefunctie heeft op de afstemming van bedrijfsterreinen 

 De inzet van de VVD is gericht op kwaliteit van bedrijventerreinen boven kwantiteit 

 De VVD wil aandacht voor de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen voordat tot 
ontwikkeling van nieuwe wordt overgegaan 

 De VVD wil dat bij het ontwikkelen van nieuwe regionale bedrijventerreinen wordt gekeken 
naar strategische locaties, slimme combinaties, innovatieve mogelijkheden en groene 
inpassing 

 Het motto van de VVD is: Lokaal doen, wat lokaal kan. De provincie stelt de kaders.  

 De VVD vindt dat er ook op het platteland voldoende ruimte moet zijn voor bedrijvigheid  

 De VVD wil inzetten op voldoende ruimte en bescherming van de economische clusters: 
Agribusiness, Visbusiness, Composieten, Gezondheid van mens en dier, Zorginnovatie, 
Dienstverlening en Transport en Logistiek 

 De VVD kiest voor gebiedsregie: Almere 2.0, Lelystad Airport, Flevokust, Noordelijk Flevoland 
en Floriade. Naast deze gebieden moeten ook andere gebieden in Flevoland zich kunnen 
ontwikkelen. Het is echter niet de provincie die daar de regie voert maar gemeenten, 
eventueel in samenwerking met andere partijen. 

 

Bij de actualisatie van het Provinciaal Omgevingsplan kiest de VVD voor het doorzetten van de 
ontwikkelingsplanologie, inspelend op een veranderde economie. Steun bieden aan gemeenten bij 
afstemming en regie op bedrijventerreinontwikkeling, winkelgebieden en werklocaties is bij uitstek 
een regionale taak. Het multifunctioneel gebruik van het landelijk gebied moet verankerd en 
gestimuleerd worden. De kwaliteit van wonen en de diversiteit aan woonmilieus in Flevoland zijn 
sterke factoren voor economische groei. 
 
Standpunten: 

 De VVD wil een Omgevingsplan dat flexibel in kan spelen op veranderende maatschappelijke 
of economische omstandigheden  

 De VVD wil dat het Omgevingsplan ruimte biedt om de woonkwaliteit maximaal te 
ontwikkelen, afgestemd op de vraag van gemeenten, ontwikkelaars en (toekomstige) 
inwoners  

 

Voor een sterke economie én voldoende werkgelegenheid in Flevoland is een gezond bedrijfsleven 
nodig. Het zijn de ondernemers, niet de overheid, die zorgen vóór en investeren in economische 
groei. Het is dus van belang dat de provincie Flevoland zorgt voor uitstekende randvoorwaarden, die 
uitnodigen tot ondernemen. De VVD wil voor ondernemers een betrouwbare overheid zijn die 
faciliteert en stimuleert. De VVD wil zo veel mogelijk ruimte geven aan bedrijven en wil geen 
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overbodige regels. Economische ontwikkeling komt voort uit innovatie, creativiteit en het verzilveren 
van kansen. De VVD wil kansrijke initiatieven van bedrijven door middel van de 
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (OMFL) faciliteren. Het aantal nieuwe banen nu en op termijn 
is hierbij een belangrijk criterium. 
Binnen de provincie heeft elke gemeente andere speerpunten. Zo heeft Dronten een agrarisch 
kenniscentrum, een evenemententerrein en een attractiepark, is Zeewolde door haar gunstige 
ligging een belangrijk transport- en logistiek centrum, is de Noordoostpolder toonaangevend op het 
gebied van de landbouw, speelt Urk nationaal en internationaal een rol in de visserijsector en bieden 
de steden Almere en Lelystad veel mogelijkheden voor grootschalige economische ontwikkelingen en 
voor bedrijven en forensen die ruimte zoeken buiten, maar toch vlakbij de Randstad. Flevoland als 
geheel ligt op een interessant schakelpunt tussen de Randstad (Metropoolregio Amsterdam) en 
Noord en Oost Nederland. Dit levert voor de afzonderlijke gemeenten en de provincie als geheel 
goede kansen die ten volle moeten worden benut. 
 
Standpunten: 

 De VVD wil dat de provincie samen met het bedrijfsleven bij internationale handelsmissies 
meer kansen creëert om grote internationale bedrijven te interesseren voor Flevoland  

 In de steden kan door ondernemers ruimte worden gecreëerd door transformatie van 
bedrijfslocaties. De VVD vindt dat de provincie gemeenten moet stimuleren deze 
ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 Initiatieven vanuit de markt tot herstructurering van bedrijfsterreinen om ruimte te 
scheppen voor uitbreiding van bestaande en vestiging van nieuwe bedrijven, worden door de 
provincie ondersteund 

 De VVD hecht grote waarde aan een goede infrastructuur en vindt dat bedrijfslocaties in 
Flevoland goed bereikbaar moeten zijn 

 De VVD vindt een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat voor wonen en werken 
in Flevoland belangrijk en wil daarom inzetten op kwalitatief goed en gevarieerd voortgezet 
en hoger (beroeps)onderwijs, recreatie en cultuur 

 De VVD vindt belastingverlaging een beter middel om het bedrijfsleven te helpen dan het 
verlenen van subsidies 

 De VVD wil een overbodigheidstoets op alle bestaande en nieuwe provinciale wetgeving en is 
voorstander van experimenten met regelvrije gebieden  

 De VVD vindt samenwerking op gebied van economie en bereikbaarheid met de 
Metropoolregio Amsterdam een voorwaarde voor de ontwikkeling van Almere en Flevoland 

 

De agrarische sector in Flevoland is een dynamische en internationaal concurrerende sector. De 
sector heeft circa 70% van het grondgebied in de provincie in gebruik, met een productiewaarde van 
ruim 1 miljard euro, en is daarmee een belangrijke motor van de Flevolandse economie. De sector is 
innovatief, produceert hoogwaardig en veilig voedsel en bepaalt voor een belangrijk deel het 
ruimtelijke beeld van de provincie Flevoland. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat land- en tuinbouw de ruimte moeten krijgen om te groeien en dat het 
provinciale omgevingsplan hiertoe mogelijkheden moet bieden 

 Om de belangen van de agrarische sector te borgen pleit de VVD bij grootschalige 
ontwikkelingen voor een onderzoek naar de wenselijkheid van een Landbouw Effect 
Rapportage (LER)  

 Binnen de gestelde kaders van het Provinciaal Omgevingsplan is de VVD van mening dat 
ontwikkelen van beleid voor vrijkomende agrarische erven een gemeentelijke taak is 
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 De VVD vindt dat bedrijven moeten kunnen uitbreiden met een intensieve veehouderijtak, 
waarbij landelijke/Europese regelgeving het kader is 

 De VVD vindt dat met de uitvoering van het natuurbeleid pragmatisch moet worden 
omgegaan en dat Haags minimum Flevolands maximum moet zijn 

 De VVD ondersteunt de aanleg van een snelle internetverbinding voor het buitengebied op 
korte termijn 

 De VVD vindt dat agrarische ondernemingen in staat moeten worden gesteld 
nevenactiviteiten te ontplooien, rekening houdend met belangen van omwonenden en de 
concurrentie van bedrijfsterreinen 

 In het geval van nevenactiviteiten vindt de VVD dat eventuele kosten voor aan te passen 
infrastructuur voor rekening van de ondernemer dienen te komen 

 De VVD vindt dat aan de agrarische kenniscentra in Flevoland voldoende ruimte moet 
worden geboden zich verder te ontwikkelen  

 Om schade aan weidevogels, landbouw en fruitteelt te beperken, is de VVD voorstander van 
een goede beheersjacht. De VVD vindt dat conform het faunabeheerplan ontheffingen 
binnen wettelijke termijnen verleend moet worden. 
 

Toerisme en recreatie zijn belangrijke groeisectoren in de economie én de werkgelegenheid van 
Flevoland. De randmeren, de Oostvaardersplassen, de Markerwadden en andere natuurgebieden 
lenen zich goed voor recreatie en toerisme. Watersport is voor Flevoland, naast triathlon, één van de 
kernsporten en daarmee ook een belangrijke pijler voor toerisme en recreatie. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat zowel de dag- als de verblijfsrecreatie gestimuleerd moet worden. 

 De VVD vindt dat de provincie samen moet werken met gemeenten en het (toeristisch) 
bedrijfsleven om het product Flevoland te vermarkten en promoten  

 De VVD vindt dat de natuur gebruikt kan worden voor recreatie en dat recreatie niet 
ondergeschikt moet worden aan natuurbescherming 

 Om volop te kunnen profiteren van het groeiende internationale toerisme vindt de VVD dat 
ook niet traditionele toeristische gebieden meer over het voetlicht moeten worden gebracht. 
Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Landschapskunstwerken. 
 

De VVD vindt dat klimaat- en milieuproblematiek niet doorgeschoven mag worden naar volgende 
generaties. De VVD vindt het daarom belangrijk dat er de komende periode initiatieven komen 
vanuit de markt waardoor innovatieve technologische ontwikkeling van duurzame energievormen 
mogelijk wordt gemaakt. Dat zorgt tevens voor een grotere onafhankelijkheid van fossiele 
brandstoffen die geïmporteerd moeten worden uit landen met een onstabiele politieke situatie. 
  
Duurzaamheid kan een middel zijn voor economische ontwikkeling. Duurzame ontwikkelingen 
dienen rendabel te zijn en/of arbeidsplaatsen creëren. Ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid moeten gelijke tred houden met economische ontwikkelingen.  
 
Standpunten: 

 De VVD ziet investeren in duurzaamheid als een middel voor economische ontwikkeling 

 De VVD wil stimuleren dat investeringen in duurzaamheid ook leiden tot banen en een 
gunstig vestigingsklimaat 

 De VVD vindt dat stimulering van duurzaamheid plaats moet vinden door minder regels en 
eenvoudige procedures en niet alleen door subsidiering  
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 De VVD pleit voor ontwikkeling en exploitatie van een breed scala van duurzame alternatieve 
energiebronnen. Zonne-energie, bio-vergisting en aardwarmte zijn hiervan voorbeelden. 

 De VVD wil vooral innovatieve concepten van alternatieve energiebronnen stimuleren die op 
termijn economisch rendabel zijn  

 De ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie gaan snel. De VVD zal nieuwe 
vormen nauwgezet volgen en op hun merites beoordelen. Hierbij zullen ook de effecten op 
het vestigingsklimaat worden meegewogen. 

 Gezien het al aanwezige windmolenarsenaal blijven we ten aanzien van windmolens 
vasthouden aan opschalen en saneren  

 De provincie Flevoland geeft zelf het goede voorbeeld door gebruik te maken van duurzame 
energiebronnen en duurzaam in te kopen 

 

In november 2013 is door het Rijk, de provincie en de gemeente Almere de Rijksstructuurvisie 
Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) vastgesteld en een uitvoeringsovereenkomst getekend. 
De Rijksstructuurvisie is van groot belang voor de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid 
van Almere en Flevoland, de verdere groei van Almere met in principe 60.000 woningen en het 
verder ontwikkelen van het natuur- en recreatiegebied (Markermeer-IJmeer). De aanpak is op basis 
van de concrete marktaanvraag. Een fonds verstedelijking Almere wordt opgericht waaraan het Rijk 
en de provincie bijdragen. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt het een verstandige en wenselijke aanpak om het tempo van de ontwikkeling 
te koppelen aan de concrete marktwerking 

 De IJmeerverbinding is voor de VVD een voorwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van 
Almere  

 De VVD wil monitoring van afspraken tussen de gemeente en de provincie over de invulling 
van het Fonds Verstedelijking Almere. Dit moet jaarlijks plaatsvinden op basis van wederzijds 
vastgelegde kaders en procedures. 

 

De ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport geeft een belangrijke impuls aan de Flevolandse 
economie. Het zorgt voor het uitbreiden van het voorzieningenniveau, de komst van nieuwe 
bedrijven, aantrekken van werkgelegenheid, het initiëren van nieuwe opleidingen en een betere 
bereikbaarheid. 
 
Standpunten:  

 De VVD vindt de groei van de luchthaven van groot belang voor de Flevolandse economie. De 
inzet moet er op gericht zijn de ontwikkeling van de regionale economie gelijk op te laten 
lopen met de ontwikkeling van de luchthaven door tijdig voldoende ruimte beschikbaar te 
hebben. 

 De infrastructuur (ontwikkeling vliegveld, stimuleren van nieuwe bedrijven, 
onderwijsvoorzieningen en bereikbaarheid) maakt onderdeel uit van een integrale 
ontwikkeling en moet dus in samenhang ontwikkeld en aangestuurd worden 

 De VVD vindt dat er beleid ontwikkeld moet worden om een logistiek knooppunt te 
ontwikkelen en te koppelen aan de luchthaven, in samenhang met Flevokust en de Hanzelijn 

 De VVD wil dat er goede afspraken gemaakt worden met belanghebbenden binnen de 
mogelijkheden van het algemeen belang. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met 
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het ontlasten van woonkernen, het ontzien van natuurwaarden en het monitoren van 
voedselveiligheid van agrarische bedrijven. 

 De VVD vindt dat de terminal van de luchthaven - naast passagiers en goederenafhandeling - 
ook een rol moet kunnen vervullen in het aanbieden van diverse toeristische dagbestedingen 
en arrangementen, waardoor andere ondernemers de gelegenheid krijgen om hun bedrijf te 
promoten zodat de economie een extra impuls krijgt. Dit zou aanvullend kunnen werken en 
tot versterking kunnen leiden voor onder andere toeristische ondernemingen in Flevoland. 

 De VVD wil dat voor de recreatieve luchtvaart naar alternatieven wordt gezocht in Flevoland, 
of in de directe omgeving. Gezien de gefaseerde groei van de luchthaven is in eerste instantie 
het doel om de recreatieve luchtvaart zolang mogelijk op Amsterdam Lelystad Airport te 
faciliteren. 

 De VVD vertrouwt erop dat vanaf 2018 de eerste vluchten vanaf de nieuwe luchthaven 
kunnen plaatsvinden. Van de regionale overheden wordt verwacht dat procedures soepel 
verlopen.  
 

Voor het versterken van de economische structuur van Flevoland is de realisatie van Flevokust van 
groot belang. De ontwikkeling van een multimodale overslaghaven en containerterminal voor de kust 
van Lelystad versterkt de economie en de aantrekkelijkheid van de regio als vestigingsplek voor 
diverse bedrijven en geeft daarmee een impuls aan de werkgelegenheid.  
 
Flevokust ligt op een strategische locatie, aan één van de belangrijkste binnenvaartroutes van 
Nederland. Samen met andere ontwikkelingen zoals de uitbreiding van Lelystad Airport en een 
toekomstige aansluiting van de Hanzelijn versterkt dit de logistieke knooppuntfunctie van Flevoland.  
 
Standpunten: 

 De VVD is voorstander van investeringen (op basis van marktvraag), gericht op de 
economische ontwikkeling van Flevokust te splitsen in: 

o ontwikkeling havengebied onder verantwoordelijkheid van de provincie 
o ontwikkeling bedrijventerrein door de gemeente Lelystad 

 De VVD vindt dat de ontwikkeling van Flevokust een belangrijke bijdrage moet leveren aan: 
werkgelegenheid, realisatie van het logistieke knooppunt Flevoland (water, weg, spoor en 
lucht), afvoer/export van Flevolandse (agrarische) producten, en overslag van import via te 
ontwikkelen logistieke distributiecentra  

 De VVD is vóór een toekomstige aansluiting op de Hanzelijn ter bevordering van de afvoer 
van containers per spoor naar het achterland  

 De VVD pleit voor verbreding van sluis Kornwerderzand en verdieping van de vaargeul 
Amsterdam-Meppel ter bevordering van het scheepvaartverkeer van en naar Flevokust 

 De VVD zal een economisch haalbaar plan voor een lokale overslagfaciliteit, mits 
complementair aan Flevokust, in Almere steunen 

 

De kracht van Noordoostpolder zit vooral in het agrarische karakter van het gebied. Noordoostpolder 
is wereldwijd één van de grootste exporteurs van aardappels en uien. Daarom is sinds 2011 World 
Potato City een sterk merk. Het straalt de kracht uit van hetgeen de polder bezit. Techniek, kennis, 
vakmanschap en ervaring komen bij elkaar vanuit bedrijfsleven en vakscholen. Een grote hoeveelheid 
mensen levert een bijdrage aan hoogwaardige innovatieve hightech producten. 
 
De kracht van Urk komt voort uit kennis en historische ervaring op het gebied van de visserij. Het 
product vis is een belangrijke voedsel(eiwit)bron. Urk is de vraagbaak van Nederland en Europa op 
het gebied van duurzame visserij. Dit zal verder vorm en inhoud krijgen door het oprichten en 
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uitbouwen van een kenniscentrum visserij. Provincie en gemeente werken samen met ondersteuning 
van het ministerie van Economische Zaken om voor het kenniscentrum de status van het brandpunt 
voor innovatie, ketenbeheersing en samenwerking te verkrijgen. Het kenniscentrum visserij koppelt 
het bedrijfsleven aan het onderwijs. Tegelijkertijd moet het centrum zorgen voor informatie-
uitwisseling en samenwerking tussen de bij de visserij betrokken bedrijfstakken, zoals visverwerking, 
productontwikkeling en logistiek. Een doel op de lange termijn is dat de deskundigheid van moderne 
visserij, als onderdeel van o.a. voedselvoorziening, wereldwijd geëxporteerd kan worden.  
 
Noordoostpolder vanuit agrarische hightech ontwikkelingen en Urk door kenniscentrum visserij en 
de ontwikkeling van de binnen/buitendijkse haven ´Flevo Port´, zorgen voor belangrijke economische 
impulsen voor Noordelijk Flevoland waarmee bedrijvigheid en daarmee gepaard gaande 
werkgelegenheid worden bevorderd.  
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat de economie van Noordelijk Flevoland verder ontwikkeld moet worden. De 
combinatie “groen en blauw” moet worden uitgebouwd tot een uniek economisch, en 
kennisplatform op het gebied voedselvoorziening, voedselveiligheid en duurzaamheid. 

 De VVD is voorstander van het breder inzetten van Zuiderzeelijngelden voor de economische 
ontwikkeling van Noordelijk Flevoland 

 De VVD wil door middel van samenwerking en gebruik van het merk “World Potato City” de 
kracht van de Noordoostpolder promoten en de export bevorderen 

 De VVD is van mening dat hightech innovatie voor de agrarische sector gestimuleerd dient te 
worden om deze kenniseconomie op de wereldmarkt te kunnen inzetten 

 De VVD is groot voorstander van de realisatie van een buitendijkse haven (Flevo Port) bij Urk. 
Deze haven biedt kansen als ontwikkellocatie voor de maritieme sector. De werkgelegenheid 
die deze haven met zich meebrengt is ook voor de Noordoostpolder van belang. 

 De VVD is voorstander van het opzetten en uitbouwen van het kenniscentrum voor de 
visserij en het product vis om de brede kennis op het gebied van visserij en 
voedselvoorziening internationaal te kunnen inzetten 

 De VVD is voorstander Noordelijk Flevoland meer bekend te maken als Groen-Blauw gebied 
en als economische motor voor andere sectoren zoals: maritiem, logistiek, 
productinnovaties, diensten en gezondheid 

 De VVD is van mening dat de industriezones Urk, de te ontwikkelen buitendijkse haven en de 
industriezones A6-Emmeloord goed ontsloten dienen te worden 

 

De Floriade 2022 is de wereldtuinbouwtentoonstelling die in 2022 wordt gehouden in Almere. 
Deze Floriade staat in het teken van Growing Green Cities.  
Vier lijnen worden uitgewerkt: Feeding, Greening, Energizing en Healthying. 
Deze tentoonstelling moet resulteren in een geheel nieuwe, blijvend groene stadswijk in het centrum 
van Almere. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat door de Floriade, Almere en Flevoland nog meer op de kaart worden gezet 

 De VVD vindt dat er een belangrijke rol voor de provincie en vooral voor de Commissaris van 
de Koning is weggelegd in het promoten van de Floriade 

 Voor de VVD is het een voorwaarde dat de Floriade 2022 een uitstraling heeft voor heel 
Flevoland  

 De lijnen Feeding, Greening, Energizing en Healthying zijn sectoren waar Flevoland al sterk in 
is en deze kunnen leiden tot verdere innovatie en groei. Hiermee worden nieuwe kansen 
gecreëerd en wordt de regionale economie versterkt. 
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 De VVD vindt dat het de voorkeur verdient om Flevolandse ondernemers, binnen de 
aanbestedingswetgeving, vanuit hun kracht opdrachten te gunnen 

 De VVD vindt dat de infrastructuur op orde moet zijn ruim voor de opening van de 
wereldtuinbouwtentoonstelling. Dit vraagt een goede afstemming tussen Almere, de 
provincie en het Rijk. 

 De VVD vindt dat de provincie de Floriade moet ondersteunen vanuit haar expertise en 
binnen haar vastgestelde (financiële) kaders 
 
 
 

 

De provincie Flevoland heeft als kerntaken ruimtelijke inrichting, regionale economie en regionale 
infrastructuur en verkeer. Daarmee is de provincie verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud 
en het beheer van de provinciale wegen. De provincie is tevens een belangrijke speler in het op peil 
brengen en houden van de bereikbaarheid van economische centra. Daarnaast stimuleert de 
provincie vele lokale ontwikkelingen op het gebied van logistiek, zoals overslagpunten voor 
intermodaal vervoer.  
Voor het bevorderen van de leefbaarheid in de provincie en de versterking van de economie wil de 
VVD ook de komende periode fors blijven investeren in bereikbaarheid. 
 
Standpunten:  

 Voor de VVD is investeren in een goede bereikbaarheid een voorwaarde om de economie in 
Flevoland te stimuleren. De regionale bereikbaarheid en mobiliteit hebben hoge prioriteit. 

 De VVD wil Flevoland bereikbaar houden en waar nodig extra maatregelen nemen om dit in 
de toekomst zo te houden, of de filedruk te laten afnemen. Dit in overleg met het Rijk, de 
gemeenten en het bedrijfsleven. 

 Voor de VVD is en blijft het uitgangspunt dat de inwoners de vrije keuze hebben om gebruik 
te maken van het vervoersmiddel dat hem of haar het beste past 

 De VVD is voorstander om in het kader van “beter benutten” de doorstroming op bestaande 
wegen, door de inzet van slimme en goed op elkaar afgestemde 
verkeersmanagementmaatregelen, te verbeteren 

 Om de verwachte groei van goederenstromen op te kunnen vangen wil de VVD dat de 
vervoersbewegingen op het water, het land en de lucht in samenhang worden ontwikkeld, 
waarbij de eerste prioriteit ligt op het verminderen van de huidige druk op het wegennet 

 

Een goede provinciale infrastructuur is noodzakelijk voor het vervoer van personen en goederen. 
Primair is de provincie verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van provinciale wegen. 
Veel 80- en 100-kilometerwegen buiten de bebouwde kom zijn van de provincie. Samen met andere 
overheden en het bedrijfsleven werkt de provincie aan het verbeteren van de bereikbaarheid.  

 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat prioriteit moet worden gegeven aan de bereikbaarheid van de  
economische kerngebieden. De verbreding van de corridor A1, A6, A9, A10 is hiervan een 
voorbeeld 
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 De VVD vindt dat bij het Rijk aangedrongen moet blijven worden om de A27 te verbreden en 
de A30 te ontsluiten richting Flevoland. Voor het transport- logistiekcentrum rond Zeewolde 
is dit van groot belang als vestigingsvoorwaarde. 

 De VVD vindt dat er zo snel mogelijk een besluit genomen moet worden over de te nemen 
maatregelen voor het knelpunt Roggebotsluis bij Dronten  en de aansluiting met de N50 – 
Kampen, een belangrijke schakel in de A(lkmaar) tot Z(wolle) verbinding. Flevoland werkt 
hierbij nauw samen met Overijssel. 

 De VVD is blij dat de voorbereiding  van de opwaardering van de N307 , in samenwerking 
met de gemeente Dronten, is opgepakt. Snelle uitvoering is gewenst. 

 De VVD wil dat de Nijkerkerweg (tot de A28) en de Gooiseweg (vanaf de Nijkerkerweg tot de 
A27) ook verdubbeld wordt, dit in samenwerking met de gemeente Zeewolde 

 De VVD vindt het een voorwaarde dat bij het beheer en onderhoud van infrastructuur binnen 
de provincie er vooraf goede afstemming plaatsvindt tussen de verschillende wegbeheerders 
om overlast voor de gebruikers zoveel mogelijk te beperken 

 De VVD wil dat aan het begin van het jaar in kaart wordt gebracht wanneer welke wegen aan 
de beurt zijn voor (groot) onderhoud zodat weggebruikers daar tijdig rekening mee kunnen 
houden 

 De carpoollocaties in onze provincie worden goed benut en zijn doordeweeks overvol. De 
VVD wil daarom dat de carpoollocaties geleidelijk aan uitgebreid worden en de bijpassende 
voorzieningen (voldoende parkeerplaatsen, veilig, schoon, goede verlichting, duidelijke 
bewegwijzering) zijn daarbij een voorwaarde  

 P+ R voorzieningen moeten in samenwerking met de gemeenten ontwikkeld worden. De VVD 
wil dat hierbij extra aandacht besteed zal worden aan de P + R voorziening Lelystad 
Noord/transferium en de ontsluiting naar Amsterdam Lelystad Airport  

 De VVD wil een onderzoek naar een snelle verbinding over de Baai van Eesteren, de 
verbinding ter hoogte van de Houtribsluizen, dit mede in relatie tot toename van het 
scheepvaartverkeer als gevolg van de ontwikkeling van Flevokust 

 Het vrachtverkeer heeft specifieke kenmerken die een volwaardige plaats voor het 
goederenvervoer rechtvaardigen. De VVD vindt dat bij het plannen van de infrastructuur 
aandacht moet zijn voor (beveiligde) parkeerplaatsen voor vrachtauto’s en ruime 
infrastructurele maatvoering voor vrachtauto’s (bijvoorbeeld van rotondes). 

 Voor het bestrijden van gladheid moeten er voldoende capaciteit en middelen zijn 

 De VVD vindt dat er - ondanks de extra middelen in het Infrafonds - in Flevoland nog steeds 
een achterstand bestaat in de reserves voor de “kerntaak infrastructuur”. Bij de verdeling 
van extra middelen ten gevolge van de herverdeling van het provinciefonds, moet het 
Infrafonds daarom extra worden gevoed om de achterstand in de reserves in te lopen. 

 

De provincie is primair verantwoordelijk voor verkeersveiligheid op provinciale wegen. 
Samenwerking met gemeenten op het gebied van verkeersvoorlichting en –educatie is echter wel 
belangrijk en moet worden voortgezet. Bij verkeerseducatie hoort ook het wijzen op de eigen 
verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat een veilige verkeersinfrastructuur en verbetering van het verkeersgedrag 
hoge prioriteit moet behouden 

 De VVD wil dat verkeersveiligheid bij de aanleg en onderhoud van wegen, fietspaden en 
andere infrastructuur leidend is 

 Het terugdringen van de maximum snelheid op provinciale wegen is voor de VVD alleen een 
optie wanneer andere mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn uitgeput, 
én het ook echt de veiligheid bevordert en niet leidt tot gevaarlijke “schijnveiligheid” 
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 Samenwerking met gemeenten op het gebied van verkeersvoorlichting is belangrijk, waarbij 
de VVD van mening is dat maatwerk per gemeente noodzakelijk is 

 De VVD is voorstander van het jaarlijks uitkeren van een verkeersveiligheidsprijs aan een 
persoon of organisatie die zich voor het thema verkeersveiligheid heeft ingezet 

 

Transport over water zorgt voor een ontlasting van de wegen. De provincie is verantwoordelijk voor 
beheer en onderhoud van de provinciale vaarwegen, de kanalen die door Flevoland lopen en de 
bijbehorende bruggen en sluizen. Deze kanalen vervullen niet alleen een rol voor de beroepsvaart 
want ook de recreatievaart is een belangrijke gebruiker.  
De ontwikkeling van de buitendijkse haven Flevokust zal meer goederenvervoer over het water 
opleveren.  
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat vaarwegen voor de beroepsvaart en de recreant veilig en bevaarbaar 
dienen te zijn 

 De VVD wil dat er extra aandacht wordt besteed aan voorzieningen voor de recreatievaart 

 De VVD vindt dat voorkomen moet worden dat de doorstroming van het wegverkeer teveel 
gehinderd wordt door brugopeningen. Goede afstemming over doorvaart voor beroepsvaart 
is belangrijk 

 De VVD wil dat bruggen en sluizen op drukke wegen tijdens spitsuren gesloten moeten 
blijven voor de pleziervaart 

 

Het openbaar vervoer (OV) is een kerntaak van de provincie en levert een belangrijke bijdrage aan de 
bereikbaarheid en mobiliteit. De provincie voert regie op het OV in Flevoland. Met het inrichten van 
het OV moet rekening gehouden worden met de veranderde vraag.  
 
Standpunten: 

 Voor de VVD geldt: ‘Gratis OV kost altijd geld’, daarom is de VVD hier tegen. Wel is de VVD 
voor een acceptabel tarief, mits dit binnen verantwoorde financieringsmogelijkheden valt. 

 De VVD ijvert voor een sluitend provinciaal OV netwerk waar rekening gehouden wordt met 
aansluitingen op andere vervoersnetwerken en veranderende vervoersvraag 

 De VVD vindt het belangrijk dat reizigers met het OV gemakkelijk van de ene provincie naar 
de andere kunnen reizen zonder beperkingen door kaart- en tariefsystemen. De provincie 
moet er voor pleiten dat er landelijk meer uniformiteit komt in de systemen tussen 
provincies en vervoerders 

 De VVD blijft alert op mogelijkheden voor een snelle openbaar vervoerverbinding naar het 
noorden 

 De VVD vindt dat er ruimte moet zijn om andere vormen van openbaar vervoer, zoals 
vraagafhankelijk vervoer, te ontwikkelen zonder financiële bijdrage van de provincie 

 De VVD is voorstander van een mobiliteitscentrale waar van uit individueel en aangepast 
vervoer centraal geregeld wordt voor alle doelgroepen. De centrale kan ook een rol vervullen 
voor gebieden waar collectief OV vanwege te lage vervoersaantallen geen optie, dan wel te 
kostbaar is. 

 

Personen en goederenvervoer nemen toe op het spoor. Ook door nieuwe ontwikkelingen zoals 
Flevokust en Amsterdam Lelystad Airport zal er extra infrastructuur nodig zijn.  
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Standpunten: 

 De VVD vindt dat capaciteitsuitbreiding en frequentieverhoging op het spoor nodig is 
waardoor de inwoners van Flevoland per trein de steden Amsterdam, Utrecht en Zwolle 
gemakkelijk en frequent kunnen bereiken 

 De VVD wil dat station Almere-Buiten weer een Intercity status krijgt 

 Om economische redenen en het toekomstige vervoer van passagiers naar Lelystad Airport 
te faciliteren moet er naar de mening van de VVD op termijn een nachtnet ontwikkeld 
worden 

 Het goederenvervoer zal ingepast moeten worden in/naast de bestaande dienstregeling. Dit 
levert extra druk op en zal consequenties hebben voor de geluidsoverlast in de woonwijken 
langs het spoor 

 De VVD vindt dat als er werkzaamheden langs het spoor in de woonwijken plaats vinden, er 
op voorhand overwogen moet worden om geluidswerende maatregelen in te plannen. Dit 
moet in overleg tussen NS en de betrokken gemeenten. 

 De VVD vindt dat over het vervoer van gevaarlijke stoffen duidelijke afspraken gemaakt 
dienen te worden voor de hoogst mogelijke waarborg van de veiligheid, in overleg met de 
veiligheidsregio 

 

Flevoland is een ideale fiets- en skeelerprovincie. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg, 
het beheer en onderhoud van fietspaden langs provinciale wegen. 
Samen met gebiedspartners als gemeenten, Staatsbosbeheer en Flevolandschap wordt gestreefd 
naar een sluitend fietspadennetwerk. De bewegwijzering is door de aanleg van het 
fietsknooppuntennetwerk logisch in kaart gebracht. 
 
Standpunten: 

 De VVD wil dat de aanwezigheid van fietsenstallingen bij belangrijke OV opstappunten en 
stadscentra bevorderd wordt 

 De VVD wil een sluitend fietspadennetwerk. Fietsbereikbaarheid van bedrijfsterreinen 
verdient hierbij extra aandacht. Waar mogelijk spant de provincie zich in om hier (externe) 
financiering voor te vinden, bijvoorbeeld uit de middelen voor plattelandsontwikkeling. 

 De VVD wil voor het fietsknooppuntennetwerk één (digitale) kaart voor de hele provincie, in 
plaats van afzonderlijke kaarten per gemeente 

 

De VVD vindt natuur belangrijk voor de inwoners, bezoekers (toeristen) en ondernemers van 
Flevoland, én voor de biodiversiteit. In het landelijk gebied leven mensen, vinden economische 
activiteiten plaats en liggen onze belangrijkste natuurgebieden en cultuurlandschappen. Dit vraagt 
om een voortdurende afstemming van belangen.  
 
Provincies zijn door de decentralisatie van het landelijke natuurbeleid verantwoordelijk voor de 
inrichting van het landelijk gebied. Dit houdt in dat de provincie zorg draagt voor een goede balans 
tussen economie en natuur en geconfronteerd wordt met Europese kaders, Nederlandse wetgeving 
en daaruit voortvloeiende beschermingsregimes voor waardevolle landschappen. De VVD is van 
mening dat de provincie Flevoland deze taak ordentelijk moeten uitvoeren binnen de gelden die met 
de decentralisatie zijn meegekomen. Provincies moeten niet zelf natuur gaan beheren. Het stapelen 
van regels moet worden tegengegaan. 
 
Agrarische ondernemers hebben hart voor hun eigen terrein en verdienen ruime aandacht bij de 
ontwikkeling, het beheer, en instandhouding van het landelijk gebied. 
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Standpunten: 

 De VVD wil geen onttrekking aan land- en tuinbouwgebieden voor natuurontwikkeling buiten 
de kaders die zijn vastgesteld voor het provinciale programma Nieuwe Natuur 

 Een belangrijke voorwaarde voor de VVD is dat de provincie Flevoland de decentralisatie van 
het landelijke natuurbeleid uitvoert binnen de gelden die met de decentralisatie zijn 
meegekomen 

 De VVD wil gelijke kansen voor agrarische ondernemers bij het beheer van natuur en 
landschap, naast instellingen als Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer 

 De VVD wil dat de gestapelde regeldruk voor particuliere natuurbeheerders (waaronder ook 
agrariërs) wordt teruggedrongen 

 De VVD vindt dat natuurgebieden toegankelijk moeten zijn 

 De VVD vindt dat particulieren die in natuur willen investeren ruimte moeten krijgen om 
passende economische dragers te ontwikkelen ter ondersteuning van inrichting en beheer 
van natuurterreinen. Hierdoor worden ecologie en economie gecombineerd. 

 De VVD is voorstander van recreatie in natuurgebieden en recreatieondernemers moeten 
daarom kunnen uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht 

 De VVD vindt dat de agrarische sector in Flevoland een belangrijke bijdrage levert aan het 
beheer, de ontwikkeling en instandhouding van het landelijk gebied. Zij kennen de gebieden 
en dienen daarom ook betrokken te worden bij de ontwikkeling van Nieuwe Natuur. 

 De VVD streeft naar een situatie waarin iedere inwoner van Flevoland binnen een redelijke 
afstand van zijn woonplek van de open natuur moet kunnen genieten 

 De VVD wil het karakter van het landschap van Flevoland behouden. Het is een 
cultuurlandschap waarin behalve landbouw en natuur ook cultuurhistorische elementen 
zoals landgoederen, waterwerken en typerende verkavelingspatronen thuishoren. 

 De VVD vindt dat gestreefd moet worden om in het geheel van de al aanwezige natuur te 
komen tot een sluitend netwerk en een grote biodiversiteit omdat dit op lange termijn 
bijdraagt aan het behoud van de kernwaarden van Flevoland. Kwaliteit gaat hierbij boven 
kwantiteit. 

 De provincie Flevoland werkt samen met andere provincies en de Rijksoverheid aan de 
herijking van de ecologische hoofdstructuur (EHS). Dit wordt betaald uit financiële middelen 
van het Rijk. Nu deze middelen worden beperkt vindt de VVD dat de provinciale doelen in lijn 
moeten worden gebracht met de beschikbare middelen.  

 

De verantwoordelijkheid van de provincie in het bieden van ruimte aan innovatie en ontwikkeling 
moet ook terug te vinden zijn op het beleidsterrein milieu. Via bodembeleid, waterbeleid en 
duurzaamheid (zie hoofdstuk 2.3 duurzame energie) heeft de provincie daarin een beperkte rol. 
 
Omdat niet elk individu en bedrijf het overzicht heeft over het geheel, heeft de overheid de taak om 
de grenzen aan te geven. Dit moet leiden tot milieuregelgeving die beschermt wat beschermd moet 
worden zonder verstikkende werking. 
 
Standpunten: 

 De VVD ziet het antwoord op de klimaat- en milieuproblematiek niet in het opleggen van 
beperkingen en heffingen (consuminderen) 

 De VVD gaat voor een moderne economie die oplossingen creëert in plaats van problemen 
uitvergroot, uitgangspunt is dat economie en milieu niet tegengesteld zijn. 
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 De VVD vindt dat de provinciale milieudoelstellingen niet strenger moeten zijn dan op 
rijksniveau geformuleerde doelstellingen 

 Het provinciale milieubeleid richt zich op de totale afweging die gemaakt moet worden 
tussen milieurendement, kosten en risico’s met als doel een zo groot mogelijke veiligheid en 
het voorkomen van risico's 

 De VVD wil duurzaamheid benaderen vanuit de wisselwerking tussen economie, ecologie en 
de wensen uit de samenleving 

 De VVD wil dat de provincie ruimte biedt voor ontwikkeling en innovatie. Het stimuleren van 
onderzoek naar de toepassing van moderne, innovatieve technologieën heeft dan ook 
prioriteit.  

 De VVD vindt dat zware industrie (tot en met categorie 5) als ook intensieve veehouderij 
mogelijk moeten zijn in Flevoland, maar wel rekening houdend met gezondheidsaspecten en 
milieutechnische inpasbaarheid  

 

In Flevoland leven, werken en recreëren we op een bodem die nog geen eeuw oud is. We staan niet 
dagelijks stil bij wat zich afspeelt in en onder onze jonge bodem. En toch vormen bodem en 
ondergrond letterlijk de grond onder ons bestaan. Om ook in de toekomst gebruik te blijven maken 
van het grote potentieel van de ondergrond, is duurzaam beheer van bodem en ondergrond nodig. 
 
Standpunten: 

 De VVD wil dat de kwaliteit van het bodem- en ondergrondsysteem niet wordt aangetast 
door activiteiten die in de bodem plaatsvinden 

 Bij de afweging of een ingreep duurzaam is, staan voor de VVD volgende principes centraal: 
“beschermen gaat vóór benutten” en “het gebruik van hernieuwbare bronnen (grondwater, 
warmte) boven eenmalig gebruik (delfstoffen, permanente opslag)” 

 Schaliegas kan een mogelijkheid zijn om ons land minder afhankelijk te maken van andere 
mogendheden. Omdat er nog onvoldoende onderzoek is gedaan naar de negatieve gevolgen 
van deze gaswinning, vindt de VVD dat er geen proefboringen in de provincie dienen plaats 
te vinden. 
 

Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het stedelijk en landelijk 
gebied. Het grootste gedeelte van Flevoland voldoet tot 2050 aan de provinciale normen ten aanzien 
van wateroverlast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de afvoer van afvalwater en overtollig 
regenwater via de riolering. 
 
De provincie houdt toezicht op het waterschap, werkt samen met het waterschap en is coördinerend 
in de aanpak van de Deltabeslissing. 
 
In Zuidelijk Flevoland is op een diepte van ongeveer 50 tot 300 meter een watervoerende laag 
(Derde Watervoerende Pakket) aanwezig met een unieke voorraad zoet water. Het water is van een 
bijzonder hoge kwaliteit en is daarom in gebruik voor de drinkwaterwinning. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat onze inwoners moeten kunnen uitgaan van waterveiligheid. Veiligheid 
heeft de hoogste prioriteit. Samen met het waterschap moet de provincie zorgen voor een 
verantwoord waterbeheer. 

 De VVD is een uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en 
-kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier 
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kunnen doelen op meerdere manieren worden bereikt. De provincie is daarbij 
verantwoordelijk voor de beleidskaders, het waterschap voor de uitvoering. 

 De VVD vindt dat de unieke kwaliteit van het Flevolandse drinkwater bovenal beschermd 
moet worden en een bijdrage kan leveren aan de economie 

 

De VVD vindt veiligheid één van de belangrijkste taken van de overheid. Veiligheid en vrijheid horen 
bij elkaar. In Nederland moet iedereen kunnen staan en gaan waar hij/zij wil zonder zich onveilig te 
voelen en er op kunnen vertrouwen dat de overheid haar veiligheidstaak naar behoren uitvoert. Een 
veilige omgeving zorgt voor een goed vestigingsklimaat. 
De Rijksoverheid en de gemeenten zorgen voor de politie en de handhaving van de openbare orde. 
Hier ligt voor de provincie geen taak. In uitzonderlijke gevallen heeft de Commissaris van de Koning 
een bevoegdheid die wettelijk is geregeld. 
 
De provincie zorgt voor de veiligheid rondom infrastructuur en openbaar vervoer, voor zover deze 
onder provinciale verantwoordelijkheid vallen. Sociale veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor 
de bereidheid van mensen om gebruik te maken van het OV.  
 
In zogenaamde Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) werken provincies samen met gemeenten op 
het gebied van vergunningverlening en handhaving. Voor Flevoland is dat de ‘Omgevingsdienst 
Flevoland Gooi en Vechtstreek’. De VVD wil dat deze organisaties goed en efficiënt werken en dat de 
controle hierop transparant is. Heldere regels zijn nodig voor de veiligheid binnen bedrijven en de 
omgeving ervan. De VVD vindt dat het bedrijfsleven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor 
de naleving en controle. De verschillende inspectiediensten die ons land rijk is, moeten wel beter 
gaan samenwerken om te voorkomen dat bedrijven te vaak met verschillende organisaties te maken 
hebben.  
 
Standpunten: 

 De VVD wil het thema ‘sociale veiligheid’ opnemen in de provinciale concessies voor het 
openbaar vervoer 

 De VVD vindt dat het bedrijfsleven in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de 
naleving en controle op het gebied van veiligheid en milieu 

 Voor de VVD staat vertrouwen voorop, maar er wordt hard ingegrepen als het vertrouwen 
wordt geschonden 

                            
 
 

Kunst en cultuur zijn van grote betekenis voor de samenleving en dragen bij aan vrijheid, tolerantie 
leefbaarheid, dynamiek en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De provincie heeft een beperkte rol 
bij het bepalen van de inhoud van kunst, cultuur en cultuurbeleid. Voor de VVD staan daarom de 
Flevolandse cultuurhistorie en het Flevolands cultureel erfgoed centraal. Schokland, Urk, Nagele, de 
vele scheepswrakken binnen onze provincie en de Swifterbantcultuur (prehistorische opgravingen 
rond Swifterbant en Almere) zijn slechts enkele voorbeelden van een rijke Flevolandse 
cultuurhistorie. 
  
Erfgoedpark Batavialand (samenvoeging Nieuw Land Erfgoedcentrum, Bataviawerf en collectie 
scheepsarcheologie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) is een uniek kans om het Flevolands 
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erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast kan Batavialand een belangrijke 
bijdrage leveren aan het toerisme in Flevoland en in Lelystad in het bijzonder. De VVD is bereid om 
beperkt te investeren in Batavialand, onder de  voorwaarden dat ook marktpartijen en andere 
overheden investeren en er een sluitende exploitatie is. 
 
Standpunten: 

• Voor de VVD is cultureel erfgoed onderdeel van het ruimtelijk beleid en draagt in 
belangrijke mate bij aan recreatie en toerisme  

• De VVD vindt historisch besef, vooral voor de jeugd, van groot belang en is daarom 
voorstander van het behoud en het zo breed mogelijk beleefbaar maken van cultureel 
erfgoed; Schokland, scheeps- en vliegtuigwrakken, monumenten op Urk en in Nagele, 
Swifterbantcultuur op verschillende plaatsen in het polderlandschap en Batavialand 

• De VVD is voor het behoud van Schokland als werelderfgoed. Er moet wel voldoende 
aandacht zijn voor de (agrarische) ondernemers in de omgeving van het voormalige 
eiland 

• De VVD is bereid om beperkt te investeren in Batavialand, onder voorwaarden dat ook 
marktpartijen en andere overheden investeren en er een sluitende exploitatie is 

• De VVD wil dat de zeven landschapskunstwerken1 onderdeel zijn van de (internationale) 
promotie op het gebied van recreatie en toerisme en dat de kunstwerken vaker gebruikt 
worden als podia voor culturele voorstellingen 

• De VVD wil dat gesubsidieerde culturele instellingen minimaal 50% zelf bij verdienen aan 
inkomsten zodat ze minder afhankelijk worden van overheidssubsidies, dat bevorderd 
cultureel ondernemerschap 
 

Flevoland kent twee basisbibliotheken: De Nieuwe Bibliotheek in Almere, en de Flevomeer 
Bibliotheek met vestigingen in de vijf andere Flevolandse gemeenten. De provincie is 
verantwoordelijk voor het Servicecentrum Flevolandse Bibliotheken (SFB). Het SFB ondersteunt de 
twee basisbibliotheken in de provincie. Ook in de nieuwe bibliotheekwet houdt de provincie de 
verantwoordelijkheid voor de steunfunctie van de bibliotheken. Het kan en moet echter wel 
efficiënter. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat de bibliotheken en de SFB zich moeten richten op meer samenwerking om 
efficiënter te kunnen werken 

 De VVD vindt dat de (basis)bibliotheken met de veranderende samenleving en technische 
ontwikkelingen mee moeten ontwikkelen tot cultuurhuizen 

 
 
 

 
De Europese Unie heeft - door de realisatie van een gemeenschappelijke Europese markt - veel 
voordeel opgeleverd voor onze open Nederlandse economie. Ook vanuit Flevoland wordt er veel 
geëxporteerd binnen Europa. 
Europese samenwerking bij grensoverschrijdende belangen vindt de VVD een goede zaak. 
 

                                                           
1
 Exposure in Lelystad, De Groene Kathedraal in Almere, Polderland Garden of Love and Fire in Almere, Sealevel 

in Zeewolde, Observatorium in Lelystad, de Aardzee in Zeewolde en Pier en Horizon (realisatie in 2015) in 
Noordoostpolder. 
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Gaandeweg is de wetgeving van de Europese Unie zich steeds meer gaan richten op economische 
regio’s die zich binnen de landsgrenzen van één of enkele Europese landen bevinden. 
Hierdoor worden provincies steeds meer Europese uitvoeringsorganisaties op het gebied van 
regionaal economisch beleid, milieu, plattelandsontwikkeling en ruimtelijke ontwikkeling. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt dat provincies gezamenlijk moeten optrekken m.b.t. Europees beleid omdat 
het grootste deel van de Europese wet- en regelgeving door de decentrale overheden wordt 
uitgevoerd  

 De VVD vindt dat de provincie een belangrijke rol heeft bij het communiceren van en het 
gericht en pragmatisch inzetten van Europese instrumenten ter bevordering van de regionale 
economie 

 De VVD is tegen het rondpompen van geld, maar vindt dat Europese subsidieregelingen ter 
bevordering van de regionale economie in Flevoland onder voorwaarde van voldoende 
cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, moeten worden ingezet 

 De VVD vindt dat Europa zich niet bezig moet houden met zaken die beter nationaal of 
regionaal (binnen Nederland) geregeld kunnen worden en vindt dat provincies, 
waterschappen en het rijk samen moeten optrekken om wildgroei van regelgeving vanuit 
Brussel te voorkomen 

 
 
 

De provincie Flevoland focust op de kerntaken en heeft daarom een beperkt takenpakket. Bij dit 
meer gereduceerde takenpakket past een slanke organisatie. Doelmatigheid van de provinciale 
organisatie heeft de VVD hoog in het vaandel. In dit kader past ook het verminderen van regels, 
wetten en bemoeienissen vanuit de overheid. 
 
Door samenwerking tussen (semi)overheden (Flevolandse gemeenten, andere provincies en 
ketenpartners zoals de veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek) en 
door middel van digitale innovaties kan goedkoper en doelmatiger gewerkt worden en kunnen 
financiële middelen efficiënter worden ingezet.  
 
Standpunten: 

 De VVD wil het aantal wetten en regels verminderen. Daarbij geldt voor de VVD: Haags 
minimum is Flevolands maximum  

 De VVD wil een overbodigheidstoets op alle nieuwe en bestaande regelgeving  

 De VVD wil een volledige doorlichting van de begroting, beleidsdocumenten en 
uitvoeringsregels 

 De VVD is voorstander van experimenten met regelvrije gebieden 

 De VVD vindt dat overgedragen taken zonder inzet van extra provinciale middelen moeten 
worden uitgevoerd 

 De VVD wil bindende afspraken maken met andere overheden om samen te werken op het 
gebied van bedrijfsvoering 

 De VVD vindt dat een provinciale rekenkamercommissie effectiever en goedkoper kan 
werken, zonder in te leveren op het resultaat 
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 De VVD wil om die reden de Gemeenschappelijke Regeling Randstedelijke Rekenkamer 
beëindigen en omvormen naar een provinciale rekenkamercommissie 

 De VVD is voor een compacte overheid en een representatieve democratie. Daarom moet 
het aantal Burgerstatenleden worden afgebouwd tot maximaal één per fractie 

 

De VVD vindt het belangrijk dat de discussie over de bestuurlijke (her)inrichting van Nederland in 
volle omvang wordt gevoerd. Onderdeel van die discussie hoort ook de positie van het 
middenbestuur (de provincies) te zijn, en daarmee de positie van Flevoland. De VVD is immers voor 
een kleine en compacte overheid. Een discussie over de bestuurlijke (her)inrichting van ons land 
hoort echter gevoerd te worden op basis van een visie op economische en sociaal maatschappelijke 
ontwikkelingen. Vervolgens wordt bepaald welke taken en bevoegdheden logischerwijs bij de vier 
verschillende overheidslagen (Europa, rijk, provincie en gemeente) belegd kunnen worden. Alleen op 
basis van een heldere en duidelijke visie is de VVD bereid akkoord te gaan met provinciale 
herindeling. 
 
Standpunten: 

 De VVD vindt het belangrijk dat de discussie over de bestuurlijke herinrichting van Nederland 
in volle omvang wordt gevoerd 

 De VVD kan pas instemmen met een voorstel over provinciale herindeling als er een visie 
met eindbeeld, mede op basis van taken en bevoegdheden ligt 

 

De VVD wil zorgvuldig omgaan met overheidsgeld. Iedere Euro die de provincie uitgeeft is immers 
belastinggeld. Daarom wil de VVD steeds bekijken of wat de provincie doet nog zinvol en 
noodzakelijk is. En: niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt! Voordat er nieuw geld wordt 
uitgegeven kijken of het niet met bestaande middelen kan. Structurele uitgaven worden gedekt met 
structurele inkomsten. Inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra 
uitgaven. Daar waar de VVD vindt dat het provinciale huishoudboekje op orde moet zijn, verwacht de 
VVD dat vanuit de toezichthoudende rol ook van gemeenten. 
 
De Algemene Uitkering uit het provinciefonds is voor Flevoland niet gelijkwaardig ten opzichte van 
andere provincies. Bij iedere mogelijkheid waar sprake is van herijking van het provinciefonds moet 
hier actief op gelobbyd worden. 
 
Standpunten: 

 De VVD wil een reëel sluitende (meerjaren) begroting, oftewel: niet meer geld uitgeven dan 
er binnenkomt 

 De VVD vindt dat er pas geld voor nieuw beleid mag worden uitgegeven als dekking vanuit 
bestaande middelen is uitgesloten 

 De VVD wil kostendekkende leges, maar leges mogen geen extra inkomstenbron zijn 

 De VVD wil dat de manier waarop leges worden berekend transparant zijn en ieder jaar op 
dezelfde manier worden bepaald 

 De VVD vindt dat bij eventuele bezuinigingen geen enkele post mag worden uitgesloten 

 De VVD wil de financiële risico’s goed in beeld hebben en voortdurend bewaken 

 De VVD vindt dat de Algemene Uitkering voor Flevoland in een gelijkwaardige positie 
gebracht moet worden ten opzichte van andere provincies in Nederland 
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Subsidies werken verstorend voor de economie. De VVD kiest er liever voor om het bedrijfsleven 
structureel te helpen door de provinciale belastingen laag te houden en daarmee een gunstig 
ondernemersklimaat te creëren. Dat draagt tevens bij aan een positieve vestigingsfactor voor nieuwe 
inwoners.  
 
De VVD vindt een eigen belastinggebied onmisbaar voor het zelfstandig keuzes kunnen maken. Het 
huidige systeem van provinciale opcenten moet daarom worden gehandhaafd.  
Standpunten: 

• De VVD is geen voorstander van subsidieregelingen 
• Als er toch sprake is van subsidies wil de VVD geen vanzelfsprekendheid van subsidies en 

bijbehorende budgetten 
• De VVD vindt dat subsidies dienen te worden gekoppeld aan prestatieafspraken 
• De VVD wil dat subsidies regelmatig geëvalueerd worden 
• De VVD wil de provinciale belastingen laag houden 
• De VVD wil de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting niet verhogen 

 

Vertrouwen is de basis voor goed bestuur. Wie dat beschaamt, kan geen politieke of bestuurlijke 
functie uitoefenen. De VVD staat voor een betrouwbare en integere overheid. Integriteit is daarom 
de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene 
eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, 
zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een 
persoon met deze eigenschappen is integer en laat zich niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken. 
Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult doet dit op integere wijze gebaseerd op 
de vuistregels van de VVD (bijlage). Deze worden transparant weergegeven op de website 
www.vvdflevoland.nl. Zie ook bijlage 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vvdflevoland.nl/
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Na de verkiezingen voor Provinciale Staten op 2 maart 2011 haalde de VVD 9 van de 39 zetels. Het 
coalitieprogramma dat op basis van de onderhandelingen en onder leiding van de VVD tot stand 
kwam bezat veel voor de VVD herkenbare punten uit het verkiezingsprogramma. De VVD leverde 
twee gedeputeerden in het college van Gedeputeerde Staten. Geconcludeerd kan worden dat ruim 
90% uit het verkiezingsprogramma is gerealiseerd! 
In grote lijnen is dat samen te vatten in vier thema’s. 
 

De VVD staat voor bereikbaarheid. Een goede bereikbaarheid is immers dé voorwaarde voor 
economische groei. In totaal zijn er voor ongeveer € 275 miljoen afspraken gemaakt voor 
investeringen in het provinciale wegennet in de periode 2012-2019. Ongeveer € 105 miljoen wordt 
door de provincie betaald, de rest door bijdragen van met name de rijksoverheid. Een aantal 
voorbeelden: Verdubbeling Waterlandseweg, verdubbeling Hogering, verdubbeling Gooiseweg, 
verdubbeling N50 Ens-Emmeloord, korte termijn oplossing knelpunt Roggebotsluis, extra afslag A6 
richting Lelystad Airport, aanleg passage Dronten, oplossen knelpunt rotonde Harderwijk. 
 
Daarnaast investeert het rijk in een betere bereikbaarheid door het megaproject Schiphol 
Amsterdam Almere (SAA) met een totale investering van € 4,4 miljard. Op Flevolands grondgebied 
betekent dat een verdubbeling van de A6 tot en met Almere Buiten, en vanaf Almere Buiten tot 
Lelystad verbreding van 2 x2 naar 2 x 3 rijstroken. Hoewel een rijksverantwoordelijkheid heeft de 
VVD zich hiervoor steeds sterk gemaakt. 
 
Tot slot is er een nieuwe visie op openbaar vervoer vast gesteld. De wens van de VVD voor meer 
maatwerk is daarin opgenomen. Geen aanbod maar vraag gestuurd openbaar vervoer gericht op 
grote vervoersstromen. De VVD is tegen ‘gratis’ openbaar vervoer of een ‘sociale’ functie van 
openbaar vervoer. Waar het gaat om de bereikbaarheid van kleine kernen wordt vooral gekozen 
voor alternatieve vormen van openbaar vervoer. Initiatieven vanuit de samenleving worden daarbij 
gestimuleerd en indien nodig gefaciliteerd. 
 

De  VVD heeft zicht de afgelopen periode sterk gemaakt voor twee gebiedsontwikkelingen die een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de economische groei van Flevoland.  
Er zijn vergaande afspraken gemaakt over de ontwikkeling van Lelystad Airport. Schiphol gaat vanaf 
2016 € 90 miljoen investeren in de ontwikkeling van de luchthaven. Vanaf 2018 zal Lelystad Airport 
dienst doen als overloopluchthaven van Schiphol voor vluchten met Europese bestemmingen. 
Daarnaast hebben zich inmiddels een aantal vliegtuigonderhoudsbedrijven gevestigd die op dit 
moment al zorgen voor een belangrijke toename van de werkgelegenheid.  
 
Flevokust is als overslag terminal een belangrijke voorziening voor de werkgelegenheid op de 
Flevolandse bedrijventerreinen. Flevoland wordt door de terminal voor grote schepen ontsloten via 
het water. Naast toename van arbeidsplaatsen zorgt het ook voor vermindering van het transport 
over de weg. Provincie en rijk hebben besloten samen te investeren in deze belangrijke voorziening.  
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Een belangrijke doelstelling in het verkiezingsprogramma was het terug gaan naar de kerntaken. “De 
VVD gaat met name voor de wettelijke taken. Niet wettelijke taken dienen afgebouwd te worden 
tenzij het gaat om het inlopen van achterstand van het voorzieningenniveau op het gebied van zorg, 
recreatie, sport en cultuur” zo stond te lezen in het vorige programma.  
Dit onderdeel is met prioriteit opgepakt en voor de onderdelen zorg, cultuur en sport zijn nieuwe 
beleidsnota’s vastgesteld die voldoen aan hetgeen in het verkiezingsprogramma van de VVD stond te 
lezen. In principe alleen wettelijke taken, en voor zover het een bovenwettelijke taak betreft heeft de 
provincie alleen een regiefunctie of is het gemeenteoverstijgend. Ook het subsidie-instrument is 
behoorlijk aangescherpt. In totaal is hiermee een bezuiniging van jaarlijks € 4,5 miljoen gerealiseerd. 
Daarnaast heeft er een besparing op de bedrijfsvoeringkosten plaatsgevonden, waardoor het aan 
aantal formatieplaatsen met ongeveer 50 is teruggebracht. Gelukkig zonder gedwongen ontslagen. 
 

“De VVD is tegen verhoging van de provinciale opcenten (wegenbelasting), behoudens 
inflatiecorrectie” was de tekst uit het verkiezingsprogramma. In het coalitieakkoord is opgenomen 
dat de opcenten motorrijtuigenbelasting de eerste twee jaar van deze periode niet verhoogd 
worden. Uiteindelijk is het gelukt om voor de gehele periode geen verhoging door te voeren. 
Daarmee is feitelijk sprake van een daling van provinciale belasting omdat ook de inflatie niet is 
doorberekend. 
 
Door strak financieel beleid is er sprake van een structureel sluitende begroting en zijn de financiën 
op orde. De bezuinigingen, € 18 miljoen structureel, waarover afspraken zijn gemaakt zijn volledig 
doorgevoerd.  
 
Om ook de administratieve lasten te beperken is er een evaluatie opgestart van de verordening 
fysieke leefomgeving. Op basis van deze evaluatie zal de verordening worden vereenvoudigd. 
 
 
 

Iedereen die binnen of namens de VVD een functie vervult dient dat integer te doen en is bereid om 
daarover continu op een transparante wijze te communiceren en verantwoording af te leggen. 
Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de 
vertegenwoordigende organen, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders 
en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. 
 

Uw handelen is altijd en volledig gericht op het belang van uw organisatie en de burgers die bij die 
organisatie betrokken zijn. 
 

Uw handelen wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt 
met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden. 
U geeft bij de besluitvorming aan in hoeverre het onderwerp u persoonlijk aangaat, indien de 
onafhankelijke oordeelsvorming in het geding kan zijn. Als er familie- of vriendschapsbetrekkingen of 
persoonlijke betrekkingen spelen met een aanbieder van diensten of zaken, dan onthoudt u zich van 
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deelname aan de besluitvorming over het betreffende onderwerp. U neemt van een aanbieder van 
diensten of goederen geen geschenken, faciliteiten of diensten aan die uw onafhankelijke positie ten 
opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden. Geschenken en giften die u vanwege uw functie 
ontvangt, worden gemeld en geregistreerd volgens de op u van toepassing zijnde regels. U bespreekt 
in de organisatie waar u deel van uit maakt uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten 
van derden. 
 

Uw handelen is transparant, zodat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen 
volledig inzicht hebben in uw handelen en uw beweegredenen daarbij. U doet opgave van uw 
financiële en andere belangen en van uw (neven)functies. U vervult geen nevenfuncties die een 
voorzienbaar risico vormen voor een integere invulling van uw functie. U bent transparant over uw 
declaraties. U declareert uitsluitend als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden 
aangetoond. U bent terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak 
van privé en publiek bevinden. U declareert geen kosten die al op andere wijze worden vergoed. 
 

Op u moet men kunnen rekenen. U houdt zich aan uw afspraken. U gaat zorgvuldig en correct om 
met informatie waarover vanuit uw ambt of functie beschikt. U houdt geen informatie achter, 
verstrekt geen informatie die vertrouwelijk of geheim is en maakt niet te eigen bate of ten bate van 
uw persoonlijke of zakelijke relaties gebruik van in de uitoefening van het ambt of de functie 
verkregen informatie. 
 

Uw handelen heeft een herkenbaar verband met de functie die u vervult. U meldt het voornemen tot 
een buitenlandse of meerdaagse binnenlandse reis of een uitnodiging daartoe. U vraagt zich altijd af 
waarom derden u voor dit soort reizen uitnodigen. Het meereizen van uw partner naar en in het 
buitenland is voor eigen rekening, tenzij dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het 
belang van het bestuur of orgaan daarmee gediend is. Het verlengen van een buitenlandse dienstreis 
voor privédoeleinden komt voor eigen rekening. 
 

Uw handelen is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden 
bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen. 
 

Integriteit is geen keuze en zal daarom altijd bespreekbaar moeten worden gemaakt. U bespreekt 
het onderwerp integriteit in overleggen en meldt situaties waarbij de integriteit in het geding kan 
zijn. U spreekt ook anderen aan op mogelijk niet-integer gedrag en maakt de dilemma’s 
bespreekbaar. 
 

In gevallen waarin de vuistregels niet voorzien of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt 
bespreking van dit dilemma plaats. U kunt te allen tijde te rade gaan bij de commissie Integriteit van 
de VVD. 


