Het gesproken woord geldt
Nieuwjaarstoespraak commissaris van de Koning, Leen Verbeek
2 januari 2019 Provincie Flevoland
5

Geachte aanwezigen,
Fijn dat u allemaal, vandaag 2 januari 2019, naar ons provinciehuis
bent gekomen.
10

Een bijzonder welkom voor de burgemeester van de
Noordoostpolder Harald Bouman, afgelopen december door mij
geïnstalleerd.
En ook een bijzonder welkom voor waarnemend burgemeester
Ineke Bakker uit Dronten.
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Uiteraard ook welkom aan de overige burgemeesters, Statenleden,
Raadsleden, Bedrijfsleven, Maatschappelijke organisaties en
vertegenwoordigers van binnen en buiten de provincie.
De kerst en oudejaarsavond zitten er op.
Met veel energie en vol verwachting beginnen we aan ons nieuwe
jaar 2019.
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Een jaar waar we op 20 maart een nieuwe Provinciale Staten gaan
kiezen.
Dit jaar staan we in Nederland stil bij 100 jaar algemeen kiesrecht.
Een recht dat in veel landen nog niet of maar beperkt bestaat.
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Provinciale Staten, Het Waterschap, De Eerste Kamer en het
Europees Parlement worden dit jaar gekozen.
De Provinciale Statenverkiezingen worden spannende verkiezingen.
Elke fractie gaat haar best doen om tenminste de zetels die zij
hadden te behouden, of waar mogelijk met een of meer zetels uit te
breiden.
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Als ik naar de ambities luister die door elke partij worden verwoord,
zullen er alleen maar winnaars zijn en geen verliezers.
Probleem daarbij is wel dat als ik de door hen geprognotiseerde
zetels bij elkaar op tel de Provinciale Staten groter wordt dan zij nu
is, terwijl ik zeker weet dat dat niet het geval zal zijn.
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We wachten dus maar af of campagnes succesvol zijn en wat de
uitslag ons te bieden heeft.
Er gaan ook nieuwe partijen mee doen, en dat is goed.
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Het mooie van onze democratie is onder andere dat eenieder,
ongeacht afkomst geloof of seksuele geaardheid, zich kan en mag
organiseren in een politieke partij en dat eenieder die voldoende
draagvlak weet te verwerven recht heeft op een of meer zetels in
ons provinciale bestuur.
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Zo weten we ons verzekerd in ons democratisch bestel dat vrijwel
alle groeperingen van enige omvang, vrijwel alle opvattingen met
enig draagvlak, hun recht van spreken hebben in de debatten van
Provinciale Staten en daarmee het bestuur van hun provincie
kunnen beïnvloeden.
Mooi is ook dat, zoals we wel in het buitenland zien, er geen partijen
zijn met een absolute meerderheid.
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Dat betekent dat de kunst van het onderhandelen en het sluiten van
een compromis een belangrijke voorwaarde is om daadwerkelijk
invloed te hebben op ons bestuur.
Daar waar gemeenten dat lokaal doen, doen wij dat op onze
provinciale schaal en doet het Rijk dat in het kabinet en in de
tweede kamer.
Een nog hoger schaalniveau waarop dit democratische spel wordt
gespeeld is Europa.
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Ondanks de kritiek die we er ook op kunnen hebben, is Brussel er
wel in geslaagd, door onvermoeid te zoeken naar compromis en
overeenstemming, er niet alleen sinds 1945 geen grote oorlogen
meer zijn geweest, maar we ook met zijn allen een ongekende grote
economische groei hebben meegemaakt.
Een economische groei die grote lagen van onze bevolking heeft
bereikt en die daar wel bij varen.
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Helaas moeten we ook constateren dat er nog steeds groepen in de
samenleving zijn die daar niet of minder van profiteren, om welke
reden dan ook.
Zij vragen onze blijvende aandacht en bescherming.
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Het is onze plicht alles in het werk te stellen deze mensen steeds
weer opnieuw mogelijkheden te bieden hier uit te komen, door
blijvende deelname aan de samenleving te stimuleren en werk aan
te bieden dat hen past.
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Dames en heren,
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De grote verworvenheid om te kiezen in vrijheid is niet zo
vanzelfsprekend. 20 jaar na het verkrijgen van die vrijheid raakte
Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog en waren we vijf
jaar die vrijheid kwijt.
2019 Luidt ook de periode in van 75 jaar bevrijding van ons land.
Wij als provincie Flevoland staan te boek als enige provincie in
Nederland die als zodanig de oorlog niet heeft gekend.
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Al geldt dat wel voor een deel van onze inwoners en de noordelijke
delen van onze provincie.
Zowel in de Noordoostpolder als op Urk heeft men aan den lijve
kunnen ervaren wat oorlog betekent.
Flevoland verzorgt dit jaar de Nationale viering van de Bevrijding op
5 mei 2019.
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Samen met de gemeente Almere en het Nationaal Comité 4 & 5 mei
wordt een betekenisvol programma uitgewerkt.
Een delegatie van het Nationaal Comité 4 & 5 mei is hier ook
aanwezig, ook u van harte welkom.
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Ik draag op mijn revers de Vrijheidspin. U krijgt er straks allemaal
eentje. Draag hem met trots en laat zien dat ook u onze vrijheid
belangrijk vindt.
Naar mijn mening betekent deze vrijheid niet vrijblijvendheid.
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Wij als overheid dragen verantwoordelijkheid voor het publieke
belang. Het collectieve algemene belang gaat voor op het
individuele belang en dit levert natuurlijk spanning op.
Het is in ons publieke belang dat wij als provincie maximaal
inzetten op de opbouw en verdere ontwikkeling van ons
grondgebied.
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Dat deel van onze bevolking dat het goed heeft moet kunnen
behouden wat er is.

Zij die het beter kunnen krijgen, wordt dat ook aangeboden.
Met name in onze grote economische ambities om voor iedereen,
ongeacht het niveau van scholing, werk te realiseren.
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Zoals wij bijvoorbeeld doen in onze havenontwikkelingen,
Zoals wij doen en gaan doen met de realisatie van het nieuwe
vliegveld,
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Zoals wij doen en gaan doen met de ontwikkelingen van de
containerterminal in Lelystad en het grote havencomplex bij de
Ketelbrug,
Zoals wij ambiëren met de ontwikkelingen in Marknesse bij de
Nederlands Duitse windtunnel, het composietencluster en de
vestiging van de Rijksdienst voor Wegverkeer met alle bijkomende
economischer activiteiten.
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Zoals wij ambiëren in onze plannen voor de energietransitie, waarin
wij, vergelijkbaar met de andere provincies, flink voorop lopen,
maar het nog beter kan.
Alhoewel de zorginfrastructuur vooral een gemeentelijke
verantwoordelijkheid is zullen wij politiek ondersteunen waar
mogelijk. De situatie rond de ziekenhuizen het afgelopen jaar was
natuurlijk dramatisch en onaanvaardbaar.
Ja, geachte aanwezigen,
de provincie was ambitieus in de afgelopen jaren, maar is in deze
hoogconjunctuur nog ambitieuzer geworden.
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Flevoland is niet zo maar de economisch hardst groeiende
provincie geworden.
Laten we eens wat feiten op een rijtje zetten over de afgelopen en
de komende jaren:
Er gaat 122 miljoen euro om in het programma nieuwe natuur.
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Er zit ongeveer 90 miljoen in het fonds verstedelijking Almere
Er wordt 11 miljoen geïnvesteerd in het Hoger Onderwijs
Er wordt ongeveer 30 miljoen geïnvesteerd in de Containerterminal
bij Lelystad
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Er zijn plannen voor een forse investering in een havencomplex bij
de Ketelbrug in de Noordoostpolder.

In vliegveld Lelystad wordt samen met de luchthaven 130 miljoen
geïnvesteerd, inclusief de aanleg van wegen.
Tussen 2008 en 2018 heeft Flevoland 500 miljoen geïnvesteerd in
haar infrastructuur.
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Waaronder ik als voorbeelden noem:
•
•
•
•
•
•

Renovatie sluizen
Verdubbeling Hogering weg
Passage Dronten
Verdubbeling rijbaan Waterlandse weg
Upgraden route Alkmaar Zwolle
Vaarwegen en onderhoudsprojecten.

Het Rijk investeert 4,6 miljard in de verbinding over de rijkswegen
van Lelystad naar Schiphol.
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In 2012 werd de Hanzelijn geopend, een investering van 1,2 miljard
euro.
De Markerwadden worden aangelegd, een investering van, samen
met partners, in totaal 90 miljoen.
Aan Zuiderzeelijngelden, die bedoelt zijn om de regionale economie
te versterken wordt in totaal 80 miljoen uitgegeven.
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Als ik deze uitgaven over de afgelopen tijd, sinds 2008 bij elkaar
optel en ik neem de reeds geplande uitgaven mee
dan geeft uit en veroorzaakt onze provincie een investering in dit
gebied van een afgerond bedrag van 6 miljard 850 miljoen euro!
Met trots presenteer ik u deze gegevens.
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Gegevens waarmee ik niet pretendeer volledig te zijn, want er is
meer, zoals subsidies bijvoorbeeld voor cultuur, natuur en
economie, maar gegevens die laten zien dat we er in slagen onze
provincie tot ontwikkeling te brengen.
Een ontwikkeling met een sterk toekomstperspectief.
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Een ontwikkeling die we niet cadeau krijgen, want er is weerstand,
we zullen er hard aan moeten werken.
Maar wel een ontwikkeling die resultaten op levert.
Een ontwikkeling die we alleen presteren met onze
pioniersmentaliteit.
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Een mentaliteit waarmee we durven risico te nemen.

Waarbij we trots kunnen zijn dat we het hebben geprobeerd, ook als
iets niet is gelukt.
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De ontwikkeling van onze provincie is in een stadium gekomen
waarbij het niet meer realistisch is te verwachten dat iedereen staat
te juichen bij onze ambities.
De weerstand, zowel onder onze eigen bevolking als op het oude
land, tegen vliegveld Lelystad,
de weerstand tegen de gemaakte beleidskeuzes betreffende het
beheer in de Oostvaardersplassen,
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de weerstand tegen de havenontwikkelingen aan het IJsselmeer,
de weerstand tegen onze plannen over de energietransitie.
De weerstand tegen sommige plannen in de nieuwe natuur
Zijn allen weerstanden die ons scherp doen zeilen.
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Niet om deze plannen niet door te laten gaan, maar wel om er uit te
halen wat er in zit.
Om rekening te houden met belangen waar dat kan,
Om zorgen te pareren met de meest haalbare reactie.
Maar tegelijkertijd bij dat alles in ons achterhoofd, dat de opbouw
en ontwikkeling van ons grondgebied voor op staat.
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Dat het algemene en publieke belang voor gaat op individueel
belang.
Dat niet een enkeling,
maar de gehele bevolking,
inclusief zij die nog gaan komen,
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hier wel bij vaart.
Dit drijft het huidige college van Gedeputeerde Staten,
Jan Nico Appelman, Michiel Rijsberman, Harold Hofstra, Jop
Fackeldey en Jan de Reus.
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Dat drijft ook onze ambtelijke organisatie onder Leiding van de
directie Tjeerd van der Wal en Maria Overmars.
En dat drijft mijzelf in hoge mate om commissaris van uw provincie
te mogen zijn.

Deze ambitie zal ook het nieuw te vormen college van GS
motiveren.
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Dit drijft de huidige en de toekomstige provinciale staten van
Flevoland.
En naar ik mag aannemen wordt deze ambitie ook gedeeld door al
onze gemeenten, het waterschap, onze maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven,
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Ja, niet alleen door hen, maar ook door u hier aanwezig op onze
nieuwjaarsreceptie.
Laten we er een goed 2019 van maken in de wetenschap dat we het
samen doen en we dus ook samen de resultaten kunnen vieren.
Dames en heren,
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Voor dat ik ga afsluiten wil ik graag nog aandacht besteden aan
iemand die veel heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze
provincie.
Vanuit Kampen heeft hij gewerkt aan de bouw daarvan.
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Hij heeft een veelvoud aan functies in het maatschappelijk leven
van Flevoland bekleed en was tot recent nog Kamerheer namens
onze provincie van Zijne Majesteit de Koning.
Onze eerste Kamerheer en nu opgevolgd door voormalig
gedeputeerde Harry Dijksma.
Bart is onder andere ook bekend
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• van de Stichting ERF (exploitatie reservegronden Flevoland),
oprichter van Wetlands International,
• was onder andere ook bestuurlijk betrokken bij Bataviawerf
• en het Flevolandschap,
• Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied,
• en lid van het prestigieuze Oversight and Selection Panel
endangered Landscapes Program in Groot Brittannië.
Het is mij een werkelijk genoegen om namens het College van
Gedeputeerde Staten Bart Fokkens de Gouden Kiekendief op te
spelden. Bart wil je naar voren komen?

240

Allen een goed en gezond 2019 toegewenst!
Ik dank u voor uw aandacht

