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Voorwoord 
Het vertrouwen in dit kabinet en deze landelijke partijen zijn we helemaal kwijt en 
naar onze mening de kiezers ook! 
Dat is ook de reden dat bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen de 
onafhankelijke politieke ‘lokale’ partijen zo’n grote overwinning hebben gehaald. 
In Flevoland hebben de zes gemeenten maar liefs 48 zetels behaald. Daarmee is de 
onafhankelijke politiek verreweg het grootste politieke platform in Flevoland. 
Landelijk hebben deze lokalen de meeste wethouders mogen aanstellen (Lokalen 
523, CDA 212, VVD 193, PvdA 110, D66 107 en ChristenUnie 20). 

Het dus juist NU belangrijk dat u 15 maart gaat stemmen! 

Met een goede provinciale verkiezingsuitslag wil Sterk Lokaal Flevoland met sterke 
senatoren voor de Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL voorheen OSF) in de 
Eerste Kamer om het huidige crisisbeleid bestrijden. We zijn er van overtuigd dat na 
de Provinciale Statenverkiezingen dit huidige kabinet geen meerderheid meer heeft in 
de Eerste Kamer!  

Wij houden het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en CU verantwoordelijk voor de 
vele fouten en misstanden. Een paar voorbeelden met een grote maatschappelijke 
impact: 

1. De overstromingen in Limburg waar de gedupeerden ‘ruimhartig’ zouden worden 
gecompenseerd maar dit nog steeds niet is gebeurd; 

2. De compensatie die de gedupeerden zouden krijgen rondom het aardbevingsgebied 
rondom Loppersum wat nog steeds niet is afgehandeld; 

3. De huidige torenhoge inflatie waardoor de prijzen van levensmiddelen onbetaalbaar 
zijn geworden en daardoor is onder andere de toeloop naar de voedselbanken nog 
nooit zo hoog geweest; 

4. Dan nog ‘functie elders’ voor een kritische Tweede Kamerlid: 
5. De enorme hoge energie prijzen wat het besteedbaar inkomen van mensen enorm 

heeft zien dalen: 
6. De pensioenwet nog net voor de provinciale verkiezingen er hebben doorgedrukt en 

ons pensioenstelsel een soort van Russisch roulette is geworden door de aandelen 
een grotere rol te laten spelen, terwijl de pensioenen al 12 jaar tot 2022 niet 
geïndexeerd zijn; 

7. Of de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen. Die o.a. de Flevolanders 
wederom in hun portemonnee zullen raken. Schande! 

8. Of de stikstofcrisis waar eenzijdig een gehele bevolkingsgroep (onze boeren) in hun 
hart wordt geraakt 

Zo kunnen we nog wel even door gaan en elke keer weer wordt of de vinger naar 
iemand anders gewezen of de lachende excuus-machine komt weer op gang en als 
er geen verdedigingslinie meer kan worden verzonnen voor de zoveelste crisis dan 
heeft men daar geen ‘actieve herinnering’ meer aan. 

  Als onafhankelijke politieke partij distantiëren we ons van dit landelijke beleid. 
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Wij bieden hierbij ons partijprogramma aan zodat u onze standpunten kunt 
doornemen en weet waar we voor staan.  

We zijn er van overtuigd dat we een verschil kunnen maken in Provinciale Staten 
van Flevoland én in de Eerste Kamer. 

Kies daarom juist NU 

op 15 maart 

voor dé lokale onafhankelijke politiek 

Sterk Lokaal Flevoland 

Immigratie & Arbeidsmigranten 
De onrust in Europa vraagt om kordate maatregelen. Vluchtelingen verdienen een 
veilige haven, maar dat hoeft niet altijd in Europa te zijn. Wij willen de instroom van 
asielzoekers beperken door vluchtelingen zo veel als mogelijk op te vangen in hun 
eigen regio. Via de senaat zullen we voorstellen daarin ondersteunen. Zo stoppen we 
de levensgevaarlijke praktijken van mensensmokkelaars en maken we een einde aan 
de ongecontroleerde toestroom. 

Van nieuwkomers in Nederland verwachten we dat ze zelf moeite doen om in te 
burgeren en dienen een economische bijdrage te leveren aan onze samenleving. 
Onze taal, cultuur en waarden staan daarbij centraal. Sterk Lokaal Flevoland vindt dat 
de buitengrenzen van de EU op orde moet worden gebracht. Alleen zo kunnen we het 
aantal asielaanvragen beperken en controleerbaar houden. 

Vanwege het vigerend landelijk beleid worden uitgeprocedeerde asielzoekers 
nauwelijks uitgezet met als gevolg dat deze mensen in de illegaliteit terecht komen. 
Illegaliteit kan leiden tot uitbuiting, criminaliteit en gedwongen prostitutie. Daarom 
moet illegaliteit hard worden bestreden. Sterk Lokaal Flevoland wil dat gemeenten 
stoppen met het opvangen van illegalen. Door die opvang worden mensen namelijk 
niet geprikkeld om daadwerkelijk uit Nederland te vertrekken. Statushouders die 
veroordeeld zijn voor ernstige misdrijven, moeten hun verblijfsvergunning verliezen. 

Speerpunten 
De instroom van asielzoekers beperken door vluchtelingen zo veel als mogelijk op te 
vangen in hun eigen regio; 

1. Geen voorrang aan statushouders op de woningmarkt; 
2. Asielzoekers dienen een economische en/of maatschappelijke bijdrage te 

leveren aan onze samenleving; 
3. Gemeenten verlenen geen medewerking aan uitgeprocedeerde asielzoekers. 
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Wonen 
Er zijn te weinig (huur)huizen: de woningnood is nijpend in Flevoland. Voor 

mensen met een middeninkomen is het in Flevoland uitermate lastig om iets 

betaalbaars te vinden.  

 

Sterk Lokaal Flevoland wil dat er meer betaalbare woningen beschikbaar komen 

door gereguleerde mix van gefaseerde woningbouw toe te staan in Flevoland. 

Daar is immers Flevoland voor drooggelegd. 

In Flevoland krijgen gemeenten meer vrijheid om zelf te bepalen waar woningen 

gebouwd mogen worden met uitzondering op duurzame landbouwgrond.   

 

Op recreatieparken kan onder bepaalde (bouw)voorwaarden permanent gewoond 

worden. Dit kan gunstig uitwerken voor het stringente woningtekort in Flevoland.  

 

Er moet voldoende gebouwd worden voor o.a. docenten, politieagenten, zorg- en 

ziekenhuis medewerkers. Ook moet er voldoende gebouwd worden voor andere 

mensen met een sociaal- en modaal inkomen die willen huren of kopen. Mochten 

de gemeenten deze handschoenen niet opnemen dan zal de provincie dwang 

uitoefenen om versneld woningen te (laten) bouwen. 

 

Geen voorrang voor statushouders! Er zijn immers in sommige gemeenten 

wachtlijsten bij woningcoöperaties van langer dan 10 jaar; -wij vinden dat 

voorrang geven aan statushouder een vorm van ‘positieve discriminatie’ is-. De 

provincie zou zich daar niet mee moeten bemoeien. 

 

Speerpunten 
1. Het bouwen van 100.000 betaalbare, levensloopbestendige woningen dient 

uitvoering aan gegeven te worden; 

2. Woonkansen voor starters, studenten, senioren en chronisch zieken dienen 

te worden vergroot; 

3. De lange wachtlijsten bij de woningbouwcoöperaties wordt met 

stimuleringsgelden verkleind; 

4. Op recreatieparken wordt onder bepaalde (bouw)voorwaarden mag 

permanent gewoond worden. 

5. Bevorderen van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO); 

6. Steden en dorpen gelijkmatig laten ontwikkelen rekening houdend met alle 

doelgroepen.  

7. Inwoners die twee (2) jaar of langer ingeschreven staan krijgen voorrang; 

8. Stimuleren van levensloop bestendig wonen inclusief zorg. 
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Werkgelegenheid, Economie & Sociale 

Leefbaarheid 
Armoede  
Sterk Lokaal Flevoland stelt dat iedereen die mee kan doen ook aan het werk is. 

Mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen moeten we extra 

ondersteunen. Voor mensen die willen werken maar niet in staat zijn om te 

werken is (langdurige) ondersteuning beschikbaar. Sterk Lokaal Flevoland wil via 

provinciale projecten in samenwerking met gemeenten mensen snel vanuit een 

uitkeringssituatie naar een betaalde baan helpen door o.a. in te zetten op een 

krachtig armoedebeleid. Sterk Lokaal Flevoland neemt een post “armoedebeleid” 
op in de provinciale begroting. (Niet-westerse allochtonen is daarbij een stevige 

aandacht groep. Zij zitten 6x zo vaak in de bijstand en inmiddels gaat meer dan 

de helft van de totale bijstand naar allochtonen (CBS)). 

 

Arbeid 
Sterk Lokaal Flevoland wil dat er een einde komt aan dit structurele probleem 

door verplichte (arbeid) integratieprocessen te starten. Sterk Lokaal Flevoland 

zal – indien mogelijk - dependances van HBO op Zorg, Horeca, Toerisme, 

Innovatie & technisch onderwijs bevorderen in onze provincie. Afstemming met 

bedrijfsleven is daarvoor een vereiste. Het is belangrijk om schooluitval 

vroegtijdig aan te pakken. Jongeren zonder startkwalificatie hebben meer moeite 

om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt en lopen een groter risico om bij 

criminele activiteiten betrokken te raken. Talentontwikkeling en participatie van 

jongeren moet worden gestimuleerd. Vroegtijdige schoolverlating vraagt een 

institutionele benadering (verplicht passend onderwijs). Sterk Lokaal Flevoland 

wil inzetten op een terugkeer van ambachtelijk schoolonderwijs in alle delen van 

de Provincie! 

 

Stikstof 
Nederland bevindt zich momenteel in een stikstof crisis. Sterk Lokaal Flevoland is 

geen expert op dit zeer ingewikkelde probleem. Ook schatten wij in dat de rest 

van de provinciale politiek hier geen (voldoende) kaas van heeft gegeten. Het is 

daarom zaak dat we als politiek ons uiterst nauwkeurig laten informeren door de 

experts op het gebied van stikstof alsmede de grote stikstof uitstoters. Sterk 

Lokaal Flevoland is van mening dat alle stakeholders van de stikstof 

problematiek betrokken moeten worden bij het opstellen van het meerjarig 

stikstof beleid.  

 

Vervuilende bedrijven 
Bedrijven die zwaar vervuilend zijn voor het milieu worden geweerd in Flevoland. 

Als milieu vervuilende bedrijven niet de nodige maatregelen nemen zodat ze aan 

de milieu eisen voldoen, dan zullen deze bedrijven Flevoland moeten verlaten. 
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De Jeugd heeft de toekomst 
Zorg voor voldoende ontmoetingsplekken in zijn algemeenheid en zet de Urker 

jeugd niet in een ‘garageklem’! 
De provincie dient evenementen voor de jeugd te stimuleren. 

 

Speerpunten 
1. Jonge ondernemers van visserij- en agrarische familie bedrijven die door 

saneringen binnen hun sector niet verder kunnen worden krachtig 

ondersteund; 

2. Geen verplichte sanering (uitkopen) van familiebedrijven in de visserij en 

agrarische sector; 

3. Er wordt werk gemaakt voor de personeel tekorten in de zorgsector in de 

breedste zin des woord; 

4. Werkgevers krijgen loonsubsidie om mensen aan te nemen die een 

afstand tot de arbeidsmarkt hebben; 

5. Investeren in laaggeletterdheid en tegengaan vroegtijdige schoolverlaters; 

6. Voer ambachtsscholen opnieuw in; 

7. Invoering van structureel overleg met bedrijfsleven en HBO dependances 

in diverse sectoren. Bijvoorbeeld Toerisme, Horeca, Zorg en Innovatie; 

8. Stimuleer bedrijven die technische innovatie doorvoeren; 
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Herstel van het Zorgaanbod 
Sterk Lokaal Flevoland is van mening dat naast alle specifieke zorg voor 

kwetsbare inwoners er toegankelijke basiszorg voor alle inwoners van Flevoland 

beschikbaar moet zijn. Door de komst van tienduizenden geplande woningen 

naar Flevoland neemt de kans om een basisziekenhuis in – met name – de 

Noordoostpolder opnieuw toe. De toename van de adherentie verplicht Sterk 

Lokaal Flevoland om het zorgaanbod opnieuw op de agenda te zetten. Sterk 

Lokaal Flevoland streeft naar een kwalitatieve- en kwantitatieve versterking en 

uitbreiding van de 1ste-, 1½-, en 2de-lijnszorg, thuiszorg, mantelzorg, hospice, 

ouderenzorg en dagbesteding.  

 

Gemeentelijke mantelzorginitiatieven en registratie moet worden versterkt om 

hogere efficiency en waardering te vergroten. Ook dient er – provinciebreed - 

een degelijk en financieel gezond Jeugdzorgnetwerk te zijn met jeugd- en 

gezinsteams en een krachtige jeugdexpertise. Gezamenlijk wonen en ouder 

worden verdiend een goede zorgbegeleiding.  

 

Een zerotolerance beleid en harde aanpak van drugs en aan drugs gelieerde 

criminaliteit, diefstal en molest is cruciaal voor een leefbaar Flevoland. Sterk 

Lokaal Flevoland streeft naar verplichte arbeidsstages in de zorg voor studenten. 

 

Sterk Lokaal Flevoland zal (zorg)projecten, zoals op de oude Dokter 

Jansenziekenhuis locatie in de Noordoostpolder, provincie breed ondersteunen en 

bevorderen. Activiteitenprojecten voor jongeren en ouderen in de provincie 

zullen we samen met gemeenten waar mogelijk stimuleren en versterken. Sterk 

Lokaal Flevoland stimuleert zolang mogelijke zelfstandigheid van ouderen en/of 

verzorgenden. 

 

Sterk Lokaal Flevoland steunt met name ook de kwetsbare ouderen die tussen 

wal en schip dreigen te vallen. Daarom ook alle steun voor het ‘Getijde’ van het 
ziekenhuis St. Jansdal in Lelystad. Dit tijdelijk verblijf biedt een nieuwe vorm van 

zorg gericht op kwetsbare ouderen en chronisch zieken in Flevoland en houden 

op die manier niet onnodig ziekenhuisbedden bezet. 

 

Speerpunten 
1. Onderzoek terugkeer basisziekenhuis in Noordoostpolder; 

2. Stimuleer levensloop bestendig wonen, thuiszorgprojecten; 

3. Versterk Gemeentelijke mantelzorginitiatieven; 

4. Versterking expertise jeugd- en gezinsteams bij problematiek in de 

Jeugdzorg; 

5. Extra ondersteuning voor initiatieven zoals ‘Getijde’ in St. Jansdal voor 

kwetsbare ouderen en mensen met een beperking; 

6. Activiteitenprojecten voor jongeren en ouderen in de provincie zullen we 

samen met gemeenten waar mogelijk stimuleren en versterken. 
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Provinciale Infrastructuur 
De verbetering van de interne en externe infrastructuur in Flevoland blijft hoog 

op de agenda staan. Voor wat betreft de externe infrastructuur heeft Sterk 

Lokaal Flevoland zich jarenlang stevig geërgerd aan de visieloze besluiteloosheid 

van het openbaar bestuur op landelijke niveau. Denk aan de IJmeerverbinding 

voor een goede ontsluiting naar Amsterdam en de ontwikkeling van de Lelylijn! 

Daarom de harde eis van Sterk Lokaal Flevoland is dat wij niet meewerken aan 

de bouw van de wijk Almere Pampus, als de IJmeerverbinding (metro en/of 

autoweg) met Amsterdam er niet komt. 

 

Vliegveld kan open wanneer het voldoet aan de wettelijke kaders ook inzake 

wettelijke kaders geluidsoverlast. 

Wanneer het vliegveld niet opengaat wil Sterk Lokaal Flevoland dat het Rijk met 

financiële compensatie wegens economische schade voor Flevoland over de brug 

komt.  

 

Bereikbaarheid van en naar de provinciale gebiedsdelen in Flevoland is 

essentieel. Sterk Lokaal Flevoland is positief over de Lelylijn. 

(Amsterdam/Lelystad/Emmeloord/Heerenveen/Groningen), maar er zijn zeker 

kanttekeningen te plaatsen. Sterk Lokaal Flevoland streeft naar een 

(vaar)verbinding Zeewolde/Harderwijk, busverbinding Lelystad-Enkhuizen en 

IJmeerverbinding.  

 

Langs de provinciale wegen dienen zoveel mogelijk fietspaden gerealiseerd te 

worden waar snel- en langzaam verkeer van elkaar worden gescheiden. Dat is 

veiliger voor de fietser en kan het snelverkeer sneller doorstromen. 

De maximumsnelheid op provinciale wegen blijft 100 km/u per uur waar het kan 

en 80 km/u waar het moet. 

 

Speerpunten 
1. Spoedige aanleg Lelylijn; 

2. Geen 'verstening' op duurzame landbouwgrond; 

3. Verdubbeling spoortracé Lelystad-Amsterdam voor betere doorstroming; 

4. Aanleg IJmeerverbinding (Amsterdam-Almere) voor metro/trein/auto; 

5. Realisering 2de NS-station Lelystad Zuid; 

6. Rechtstreekse verbinding intercity Lelystad Almere Utrecht; 

7. Versterking busvervoer met een goed salaris voor buschauffeurs; 

8. Vliegveld kan open wanneer het voldoet aan de wettelijke kaders.  

9. Gratis busvervoer in daluren voor gepensioneerden; 

10.Rechtstreekse busverbinding Zeewolde-Lelystad (regiovervoer); 

11.Veerpont Zeewolde-Harderwijk voor fietsers en voetgangers; 

12.Busverbinding Lelystad-Enkhuizen; 

13.Snelle oplossingen verkeersdoorstroming N50 bij Kampen; 

14.Er komt een verkeerscirculatieplan in het gebied tussen Bataviastad, het 

container overslagbedrijf en het Golfpark te Lelystad; 

15.Meer bankjes langs de Flevolandse fietspaden, mogelijk met laadpalen. 
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Natuur & Biodiversiteit 
Oostvaardersplassen. 
Toen de grote grazers in de Oostvaardersplassen werden uitgezet vond men dat 

deze, ondertussen verwilderde, dieren een zo vrij en ongestoord mogelijk leven 

moesten kunnen leiden. Dit kon volgens ons alleen door het leefgebied te 

vergroten, door het te verbinden met omliggende gebieden, en door bomen en 

struiken te planten in de kale gebieden zodat er voorzien werd in voldoende 

voedsel en beschutting. Maar naar de visie van Sterk Lokaal Flevoland heeft de 

Oostvaardersplassen nooit de kans gekregen zich goed te ontwikkelen. Zo is het 

niet verbonden met andere natuurgebieden en ook binnen het gebied heeft men 

niet voldoende maatregelen genomen om ‘begrazing’ goed te sturen. Tot die tijd 
zal er ‘verantwoord beheer’ moeten plaatsvinden. Dit betekent dat in de 
toekomst het aantal Heckrunderen en Konikpaarden gereduceerd dient te worden 

door mogelijk de prikpil en/of verplaatsingen. De Oostvaardersplassen dienen 

gedeeltelijk openbaar toegankelijk te zijn voor recreatie. 

Sterk Lokaal Flevoland staat voor het vergroten van het leefgebied. Teveel dieren 

op te weinig oppervlakte leidt namelijk tot een ernstige verstoorde biotoop en 

habitat. De verbinding van de Oostvaardersplassen met omliggende gebieden, 

zoals het Horsterwold, is van belang om (grote grazers) dieren de kans te geven 

te migreren. Sterk Lokaal Flevoland pleit voor een zo snel mogelijk een 

verbinding tussen deze gebieden. Dit alles binnen een verantwoord wildbestand. 

Géén wolf in Flevoland. Er zal wetgeving moeten komen waarin de wolf 

gekwalificeerd wordt als schadelijk wild. 

 

Biodiversiteit 
Sterk Lokaal Flevoland vindt dat we de biodiversiteit in Flevoland moeten 

versterken. De provincie Flevoland heeft het Actieplan Biodiversiteit opgesteld. 

Sterk Lokaal Flevoland zet zich in om samen met alle overheden, organisaties en 

burgers zich gezamenlijk in te zetten om de biodiversiteit te vergroten. Samen 

met andere partners willen we ons vanuit het plan richten op natuurgebieden, 

landelijke en stedelijke gebieden.  

 

Stikstof 
Sterk Lokaal Flevoland vindt dat veehouders zonder de juiste (stikstof) 

vergunningen niet tot stoppen gedwongen kunnen worden, maar wel dat die 

bedrijven gelegaliseerd moeten worden op kosten van de overheid. 

 

Speerpunten 

1. Meer stadsnatuur en Landbouwgrond blijft landbouwgrond; 

2. Grote grazers reduceren tot een aanvaardbaar aantal prikpil/verplaatsen; 

3. Alle honden en katten moeten worden gechipt, zodat de dierenasiels 

minder problemen hebben hun baasjes terug te vinden;  

4. Stimuleren biologische landbouw En géén Wolf in Flevoland. (Nul-optie). 

5. GEEN verplichte sanering boeren- en visserijbedrijven; 
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Energie 
De leefbaarheid van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland wordt ernstig aangetast door 

de grote hoeveelheid windturbines die onze provincie rijk is. Sterk Lokaal 

Flevoland streeft naar een uitsterfconstructie en een algemene stop op verdere 

plaatsing van Windturbines! Sterk Lokaal Flevoland is tegen verdere aantasting 

van het landschap door megalomane 200 meter hoge turbines.  

 

Wij moeten de komende decennia gebruiken om onderzoeken te stimuleren naar 

compensabele alternatieve energie mogelijk te maken.  

 

Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op kostbare 

landbouwgrond. Agrariërs verdienen daarom co2 compensatie voor het plaatsen 

van zonnepanelen op hun bedrijfspanden. Dan hoeven zonnepanelen niet op 

vruchtbare landbouw grond te staan.  

 

Ook dienen er grote opslagbatterijen te komen voor opgewekte stroom door 

particulieren in de wijken en op bedrijventerreinen. Zodat de opgewekte stroom 

overdag ook in de avond en nacht gebruikt kan worden.  

 

De salderingsregeling moet in stand blijven. De regering wil deze 

afschaffen.  Eerst de mensen verlokken om zonnepanelen op hun dak te plaatsen 

en vervolgens de verrekening van de opbrengsten te stoppen. Dit vinden wij een 

grote schande!    

 

De provincie moet extra inzetten op het plaatsen van openbare laadpalen (ook 

voor langzaam verkeer) 

 

Wij willen een onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van 

Waterstof in Flevoland. 

 

Speerpunten 
1. Onderzoek naar productie, infrastructuur en toepassing van Waterstof in 

Flevoland; 

2. Windparken dienen gesaneerd te worden en 1 wiek zwart ter bescherming 

van de vogels; 

3. Onderzoeken stimuleren naar compensabele alternatieve energie; 

4. Voor zonnepanelen is alleen plaats op (industriële) gebouwen en niet op 

kostbare landbouwgrond; 

5. Bevorderen van aanleg  'wijk-batterijen' en bij bedrijventerreinen voor 

opslag geleverde stroom door zonnepanelen en windmolens; 

6. Agrariërs verdienen co2 compensatie voor het plaatsen van zonnepanelen 

op hun bedrijfspanden. 
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Cultuur & Cultureel erfgoed 
In Flevoland hebben we prachtige landschapskunst – met internationale allure. 

En er zijn waardevolle iconen: werelderfgoed Schokland, scheepswrakken, 

Batavialand, de podiumkunsten. Bijzonder is dat cultuur hier niet uit traditie 

voortvloeit, maar steeds vanuit onontgonnen gebied wordt opgebouwd. 

 

Cultureel erfgoed zijn sporen uit het verleden in het heden, die zichtbaar en 

tastbaar aanwezig zijn. Waar het erfgoed in de andere provincies van Nederland 

zich boven de grond bevindt, zit het cultureel erfgoed van Flevoland voor een 

deel in de grond. 

 

Cultureel erfgoed is in Flevoland een verzamelnaam voor archeologische 

monumenten, vondsten en opgravingen, cultuurmonumenten, 

cultuurlandschappen, nationaal beschermde cultuurvoorwerpen en 

verzamelingen, archieven en beschermde stads- en dorpsgezichten (Urk). 

 

Maar ook artistieke en bouwkundige kunstwerken. Het gaat om voorwerpen, 

verzamelingen en bouwwerken die een grote cultuurhistorische en 

wetenschappelijke betekenis hebben. 

 

Sterk Lokaal Flevoland wil zich inspannen voor volgende generaties. Het erfgoed 

maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis en kan bijdragen aan de 

culturele identiteit. Wij beschermen het erfgoed in de provincie Flevoland. 

 

De provincie heeft een flinke duit in het zakje gedaan voor de Floriade. De 

Floriade was een financieel debacle. Gelet op de huidige financiële economische 

situatie stelt Sterk Lokaal Flevoland andere prioriteiten (woningbouw en 

economie) en zal door de provincie niet geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld een 

nieuw ‘grootschalig’ regionaal kunstmuseum in Almere, dit is immers een 

gemeentelijke aangelegenheid. 

 

De bijzondere identiteit van het oude stadsgezicht van Urk dient in ere hersteld 

te worden. Daarom dienen de windmolens gesaneerd te worden.     

Daar hebben de Urkers recht op. 

 

 

 

Speerpunten 
1. Investeren in Cultureel (Wereld)erfgoed; 

2. Bescherm archeologische vondsten en bouwwerken van  cultuurhistorische 

en wetenschappelijke waarde. 

3. Versterking van Cultureel (wereld)erfgoed (Schokland); 

4. Meer uitdragen van kunst & cultuur, natuur en archeologie; 

5. Aanleg Randmeer Noordoostpolder (Vollenhove/Blokzijl/Kuinre) 
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Sport en Recreatie 
 

Flevoland heeft de ambitie om meer bezoekers aan te trekken en bestedingen te 

laten toenemen. Sterk Lokaal Flevoland wil de komende jaren meer 

toeristen/bezoekers aantrekken. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is een 

grotere bekendheid van Flevoland als aantrekkelijke unieke bestemming. Om dat 

te bereiken wil Sterk Lokaal Flevoland het unieke karakter van Flevoland 

krachtiger benutten. 

Samen met Flevolandse partners zetten we in op versterking van de Flevolandse 

vrijetijdssector. Dit samen draagt bij aan groei van het aantal banen. Net zoals 

het inzetten op een sterkere kruisbestuiving van recreatie en toerisme met onder 

meer cultuur, natuur, sport en archeologie. 

 

Flevoland is door haar ontstaanswijze omringd door water. Het is van belang dat 

veel toeristisch-recreatieve voorzieningen zich langs de lange ‘kustlijn’ van 
Flevoland bevinden en dat de oeverrecreatie en watersport hier goed ontwikkeld 

zijn.  

Zo telt de Flevolandse watersport relatief veel banen en zijn veel vakanties in de 

provincie water gerelateerd. Door de concentratie langs het buitenwater is het 

‘binnenland’ met dorpen en hoofdzakelijk agrarisch gebied, toeristisch-recreatief 

vrij leeg met als gevolg tamelijk grote afstanden tussen bezienswaardigheden. 

 

Ondernemers zijn trots op hun provincie en zij dragen dit ook uit. In hun aanbod 

verwijzen zij op tal van manieren naar ”Nieuw Land op Zeebodem”. Zo verkopen 

zij streekproducten, verstrekken informatie over nabije bezienswaardigheden en 

ontwikkelen nieuwe (belevings)producten passend bij ons Flevolandse DNA. 

Bezoekers krijgen zo een vrijetijdsbeleving die specifiek is voor Flevoland.  

Sterk Lokaal Flevoland wil dit blijvend stimuleren. 

 

In dat kader zet Sterk Lokaal Flevoland zich ook graag in om het “Randmeer 
Noordoostpolder” weer op de agenda te krijgen, omdat zij van mening is dat het 
de Noordoostpolder versterkt omdat zij naast het windmolenvrije gebied het 

toekomstige “groene hart van Nederland” wil worden.  
 

Zo streven we naar doorvaarroutes van Vollenhove/Blokzijl/Kuinre naar Friesland 

en campings langs het nieuw te vormen randmeer.  

 

Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om 

te sporten, bewegen, spelen en te ontmoeten. Het is niet alleen een krachtig 

middel in het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl, maar ook een 

prachtige manier om Flevoland te ervaren en te beleven. De provincie Flevoland 

heeft sporters veel te bieden vanwege haar prachtige natuur, ruim opgezette 

woonkernen en goede infrastructuur.  

 

Niet voor niets zijn triatlon, watersport, fietsen en hardlopen aangewezen als 

(pilot) kernsport van onze provincie. Het zijn bij uitstek sporten die in de 
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openbare ruimte worden beoefend. Maar ook daarbuiten valt er in 

de Flevolandse ruimte voldoende te beleven en te bewegen.  

 

Ruim 53 procent van de Flevolanders is te zwaar. Sterk Lokaal Flevoland vindt 

dat de Provincie een grotere rol zou moeten spelen in het terugdringen van 

overgewicht. Meer bewegen is één van de aandachtspunten in het beleid voor de 

komende jaren. 

 

Speerpunten 
Iedere Flevolander moet plezier kunnen beleven aan sport, ongeacht welke 

belemmeringen dan ook; 

1. Terugdringen van overgewicht is een belangrijke zaak; 

2. De beweegnorm van de Flevolanders moet naar minimaal het landelijk 

gemiddelde; 

3. Duurzame sportinfrastructuur: eind 2027 zijn alle sportverenigingen 

benaderd en geholpen bij het energieneutraal maken van hun 

sportaccommodaties; 

4. Motorische vaardigheid is ook van belang voor een goede sociale en 

cognitieve ontwikkeling van onze inwoners;  

5. Topsport is hard nodig in de provincie. Zonder topsport geen breedtesport; 

6. Inzetten op versterking van de Flevolandse vrijetijdsector. 

 

 

Veiligheid 
 

Speerpunten 
1. Strenge handhaving op vernieling, baldadigheid in de openbare ruimten. 

2. Vernielingen worden altijd verhaald op de dader(s). 

3. In heel Flevoland dienen ambulances, brandweer en politie binnen de 

wettelijke tijden ter plaatse te zijn; 

4. Bedreigingen geuit tegen personeel van deze diensten en tegen politici 

worden streng aangepakt. 

5. Er komt een verbetert integraal veiligheids-handhavingsplan. 

6. Streng repressief toezicht van de omgevingsdienst op vervuilende 

bedrijven. 

7. De veiligheid in de steden Almere en Lelystad dient gewaarborgd te zijn. 

8. Op gebieden waar dit noodzakelijk wordt geacht is cameratoezicht 

toegestaan. 

9. Alle hulpdiensten worden uitgerust met een bodycam.  
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Bestuurlijke vernieuwing 
Sterk Lokaal Flevoland staat voor een sterk duaal Provinciaal Bestuur. Over 

referenda wordt in Nederland al decennialang gediscussieerd. Referenda is een 

goede manier om burgers meer invloed te geven omdat kiezers actiever 

deelnemen aan het publieke debat. Sterk Lokaal Flevoland is voor de invoering 

van een provinciaal correctief bindend referendum. 

 

Sinds twee jaar kan de Commissaris van de Koning door de burgers of de 

Provinciale Staten worden benoemd. Sterk Lokaal Flevoland is een groot 

voorstander van een democratisch gekozen Commissaris van de Koning. In 

december 2018 werd hiervoor een grondwetswijziging doorgevoerd waardoor de 

Kroonbenoeming niet meer grondwettelijk is vastgelegd. Hierdoor ontstaat er 

ruimte voor het invoeren van een gekozen Commissaris en burgemeester. Sterk 

Lokaal Flevoland zal dit in Flevoland stimuleren! Sterk Lokaal Flevoland is voor 

de invoering van een “Kenniscollege” van gedeputeerden. Ook wel “Expert-
College” genoemd, bestaande uit hoogleraren, ondernemers (waar relevant) en 
andere inhoudelijke kennisdragers. Dan is er veel ‘portefeuillekennis’ die bij 
politieke benoemingen vaak ontbreekt. Sterk Lokaal Flevoland kiest dus voor een 

onafhankelijk kenniscollege die werkt met een Statenakkoord 

(uitvoeringsprogramma).  

 

De richting die in de politiek zichtbaar is, maar soms door versplintering niet tot 

uiting komt, kan dus juist beter tot uiting komen. Dat is de democratie. Je doet 

recht aan alle partijen in de Provincie. Democratie is niet het recht van de 

sterkste, niet de dictatuur van de meerderheid, maar ook het rekening houden 

met de minderheid.  

Juist dat kan beter tot uiting komen met een onafhankelijke college. Men kan 

inhoudelijke experts op onderwerpen zetten, totale plannen smeden zonder dat 

er genuanceerd hoeft te worden vanwege partij belangen. Ook dient voor de 

burger het inspreekrecht in de Provinciale Staten te worden versterkt en moet de 

transparantie van besluitvorming krachtiger. Dat versterkt het vertrouwen in de 

provinciale politiek. Geen megalomane risicoprojecten meer uitvoeren en 

bestuurders aansprakelijk stellen voor het leveren van een wanprestatie (Lees: 

Floriade 100+ miljoen) 

 

Speerpunten 
1. Er dient een Statenakkoord te komen gekoppeld aan een 

uitvoeringsprogramma; 

2. Kandidaat gedeputeerden dienen te solliciteren; 

3. Gekozen Commissaris van de Koning; 

4. Gekozen Burgemeester in de Flevolandse gemeenten; 

5. Bij megalomane risicoprojecten bestuurders aansprakelijk stellen voor 

mismanagement; 

6. Voer referendum in bij grote projecten; 

7. Zonder participatie geen besluitvorming; 

8. Geen participatie met burgers of bedrijven dan gaan voorstellen terug 

naar de tekentafel. 
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Financiën & Subsidies 
Het geld dat de provincie nodig heeft om haar taken te kunnen doen, komt voor 

een groot deel van het Rijk. Het Rijk stort elk jaar een deel van de 

belastingopbrengsten in het Provinciefonds. Het geld uit dat Provinciefonds wordt 

over de 12 provincies verdeeld. 

 

Een andere inkomstenbron van de provincie is de opcenten 

motorrijtuigenbelasting. De belastingdienst int deze belasting en draagt deze af 

aan de provincie. 

Sterk Lokaal Flevoland vind dat de provinciale wegenbelasting moet worden 

verlaagd, gelet op het verslechterde besteedbaar inkomen (inflatie) van de 

Flevolanders en de (te) hoge brandstof prijzen. 

 

Naast deze inkomstenbronnen, krijgt de provincie ook nog ‘doeluitkeringen’ van 
het Rijk voor bijvoorbeeld Natuur en Taal en ontvangt de provincie rendement, 

dividend en subsidies. Sterk Lokaal Flevoland ziet toe dat deze gelden 

verantwoord worden besteed aan o.a. infrastructuur, zorg, economie en recreatie 

 

Een sluitende provinciale begroting is een harde eis, maar mag niet ten koste 

van de inwoners! Daarom wil Sterk Lokaal Flevoland in het kader van het 

gelijkheidsbeginsel dat alle zes gemeenten in Flevoland vrij van hondenbelasting 

zijn!  

 

Speerpunten 
1. Verhoging/inflatie opcenten Motorijtuigenbelasting bevriezen voor 

komende jaren, beter om deze belasting te verlagen; 

2. Uitgaven van Rijksgelden middels “doeluitgaven” aan infrastructuur, zorg, 
economie en recreatie; 

3. Geen investeringen anders dan in Flevoland. 

4. Sluitende (meerjaren)begroting is altijd een vereiste. 

5. Wij zijn tegen lastenverzwaring in elke vorm voor onze Flevolanders. 

6. Subsidies mogen in Flevoland nooit hoger zijn dan het landelijk 

gemiddelde. 

7. Onze fractie van de Eerste Kamer en onze lokalen zijn voor afschaffing van 

de hondenbelasting. 

8. Er komt een fonds om het tekort aan zorgpersoneel terug te dringen, 

vrijwilligerswerk te stimuleren en de eenzaamheid te bestrijden. 

 

========================= 


