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Geachte lezer,

Met trots presenteren wij u de allereerste nieuwsbrief van de 
Statenfractie Flevoland van JA21. Onze partij is eind november 2020 
opgericht en direct hebben wij 3 zetels in de Tweede Kamer 
veroverd. Dat is een mega-prestatie, en onze kamerleden zullen al 
snel vanuit Den Haag van zich laten horen.

Deze nieuwsbrief gaat echter over zaken die dichter bij huis liggen. 
Sinds maart 2019 zitten de huidige vijf statenleden in de Provinciale 
Staten (PS) van Flevoland. Vanuit die rol houden wij toezicht op het 
bestuur van de Provincie Flevoland, gevormd door Gedeputeerde 
Staten (GS). Er zijn een aantal belangrijke redenen om hieraan deel 
te nemen:

- Vanuit de Provinciale Staten worden de leden van de Eerste 
Kamer gekozen. Daarom zijn er nu 8 JA21 Senatoren;

- De Provincie Flevoland vormt als geheel een zogeheten Regionale 
Energie Strategie (RES) gebied. Deze bepaalt waar windmolens en 
zonneparken komen;

- Namens het Rijk moet het Provinciebestuur uitvoering geven aan 
de Stikstofwet;

- Het Provinciebestuur gaat over de ruimtelijke indeling van 
Flevoland, en bepaalt waar gemeenten mogen groeien;

- Het Provinciebestuur legt infrastructuur aan en moet het 
onderhoud van de provinciale wegen op peil houden; 

- Namens het Rijk oefent het Provinciebestuur druk uit op de 
gemeenten om eerst statushouders een woning te geven voordat 
anderen aan de beurt zijn;

- Er zijn vervolgens nog allerlei subsidiepotjes die bij elkaar toch 
enkele miljoenen in omvang zijn;

Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van wat er 
binnenkort besproken wordt in de twee Statencommissies en in de 
Provinciale Statenvergadering, en hoe dat zoal gegaan is. Onze 
statenleden gaan het u zelf vertellen!

Ik wens u veel leesplezier,

Gert-Jan Ransijn

Fractievoorzitter JA21 Flevoland 

In deze nieuwsbrief:

Wat is eigenlijk ‘stikstofbeleid’ en hoe 
zijn we aan dit soort problemen 
gekomen? 

Statenlid namens JA21, maar ook 
commissievoorzitter, waarom we dit 
doen.

Wat is de Metropoolregio 
Amsterdam, en waarom is dit 
belangrijk voor Flevoland?

Eric Raap

De overheid huurt consultants in om 
bedrijven de weg te wijzen  door het 
zelf gecreëerde oerwoud. 

Hoe legaliseert de overheid het 
dumpen van plastic afval in de 
natuur?

Gert-Jan Ransijn

Sharon de Lely

Han Thomassen

Niek Beenen

Meer nieuws? Kijk op: ja21flevoland.nl

Like ons op Facebook: https://www.facebook.com/JA21Flevoland



Niek Beenen

LANDBOUW EN STIKSTOF

2

Voor JA21 ben ik in een lange tijd bezig met het stikstofdossier. Een 
langslepend, impactvol en redelijk complex dossier dat zijn oorsprong 
tientallen jaren terug vindt in het Natura 2000 beleid. Samen met 
echte agrariërs die mij ondersteunen graaf ik tot de kern van het 
zogenaamde stikstofprobleem: Een aaneenschakeling van 
boekhoudkundige wurggrepen en een utopische kijk op de 
Nederlandse natuur door ecologen wiens eigen achtertuin te klein is.  

Een korte technische uitleg. Verschillende soorten planten in de 
stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden zouden onder druk staan 
door een te hoge stikstofwaarde in de grond. Deze soorten en hun 
ontwikkelingen worden bijgehouden en beoordeeld aan de hand van 
doelstellingen in afgebakende stukjes op de kaart. Deze stukjes –
hexagonen - zijn verspreid over heel Nederland en zitten allemaal in 
het AERIUS systeem.

Iedere vergunningaanvraag voor een nieuwe activiteit, zoals 
bijvoorbeeld een festival, woningbouw, of uitbreiden van een stal 
moet in deze AERIUS calculator worden berekend. Aan de hand van 
de berekening kan de aanvrager en vergunningverlener (de overheid), 
beoordelen hoeveel stikstofneerslag (depositie) op een hexagoon in 
een Natura 2000 gebied belandt. Nu is de crux dat de grenswaarden 
dusdanig laag zijn dat het nagenoeg onmogelijk is om nog 
significante ontwikkelingen te realiseren waarbij dierlijke uitstoot 
(ammoniak) of rookgasemissie (stikstofoxiden) plaatsvindt. 
Bovendien zijn die grenswaarden ook nog eens in zekere zin arbitrair 
bepaald.

Met andere woorden, het land zit op slot. Woningen kunnen niet 
bijgebouwd worden, boeren kunnen niet uitbreiden of verbouwen en 
infrastructuur projecten staan on hold. Dus moest er een trucje 
verzonnen worden. Vooral voor de projecten van de overheid, 
uiteraard. 

”Aaneenschakeling van 
boekhoudkundige 
wurggrepen.”

Bron: 
https://studylibnl.com/doc/602899/aerius-
nitrogen-modelling-made-practical

”De grenswaarden, die in 
een zekere zin arbitrair 
zijn bepaald, zijn 
dusdanig laag dat het 
nagenoeg onmogelijk is 
om nog significante 
ontwikkelingen te 
realiseren.”

”Dus moet er een trucje 
verzonnen worden. Vooral 
voor de projecten van de 
overheid, uiteraard.”

ARTIKEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA → NIEUWSBRIEF 1
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Omdat de ‘stikstofruimte’ van de boeren het eenvoudigst verkrijgbaar 
is, zijn de boeren vooral het kind van de rekening. Warme sanering, 
het uitkopen van de ‘grote’ vervuilers, of het ondernemen en 
toekomstperspectief in zekere zin zo moeilijk maken dat agrariërs zelf 
de handdoek in de ring gooien. Deze ruimte lijkt vooral eerst ten 
faveure voor de woningbouw en prioritaire projecten zoals 
luchthaven Lelystad, infrastructuur en de maritieme service haven te 
Urk te komen.

Tegen dit verstikkende beleid, maak ik mij de afgelopen twee jaar 
hard. Het is lastig. We staan met onze partij tegenover een blok van 
de coalitie en groene partijen. Daarom doen wij er alles aan om voor 
de agrariërs in Flevoland het leed zo veel mogelijk te verzachten en 
hen te ondersteunen in concrete ideeën, zodat ze er al innoverend 
doorheen komen. 

Zo hebben wij onlangs tegen het voorstel Aanpak Stikstof Flevoland 
gestemd, met de boodschap dat dit plan veel te weinig garantie biedt 
op het inperken van de stikstofdepositie op onder andere de Veluwe, 
de Weerribben en het Naardermeer maar wel alle schijn wekt om 
onevenredig hard de agrariërs aan te pakken. 

Daarnaast heeft onze fractie een motie ingebracht, Flevolands Water 
over Flevolandse Akkers, waarbij Flevolandse boeren hun voorstel 
voor een innovatieve manier van bewateren, dat ook minder emissies 
genereert, kunnen realiseren. Deze motie is aangenomen en wij als 
fractie zien er op toe dat de provincie deze naar behoren uit gaat 
voeren. 
🀫

”Omdat de 
‘stikstofruimte’ van de 
boeren het eenvoudigst 
verkrijgbaar is, zijn de 
boeren vooral het kind 
van de rekening.”

”JA21 heeft tegen 
gestemd, omdat omdat 
dit plan alle schijn wekt 
onevenredig hard de 
agrariërs aan te pakken”

”Motie Flevolands water 
over Flevolandse akkers.”
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PROVINCIALE STATEN IN 
TIJDEN VAN CORONA
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Waar de tweede kamer nog wel fysiek, met een zeer beperkt aantal 
leden, bijeen waren is dat in de provinciale staten van  Flevoland na 
de tweede lockdown helemaal niet meer gebeurd. 
Op  laptop en iPad proberen we Gedeputeerde Staten en de 
Commissaris van de Koning te controleren bij het uitvoeren van hun 
beleid, min of meer vastgelegd in het coalitieakkoord.

Is dit in een normale situatie al vrij lastig, om het niet frustrerend te 
noemen, in deze coronatijden hebben we het gevoel voortdurend 
gepasseerd te worden, vaak aan de linkerkant.  De laatste commissie 
vergadering van de commissie RND, ruimte natuur en duurzaamheid, 
was daar een  exemplarisch voorbeeld van. De heckrunderen in de 
Oostvaardersplassen waren lijdend voorwerp. Conclusie: Niet alleen 
in Den Haag maar ook in onze provincie is manipulatie geen vies 
woord.

In mijn rol als voorzitter van de commissie RND probeer ik, fysiek 
aanwezig in Lelystad achter de laptop, de vergadering - met gelukkig 
goede ondersteuning van de griffie - in goede banen te leiden. Het is  
niet altijd even gemakkelijk, om als nieuwe partij de strijd aan te 
gaan met de gevestigde orde.  Het RvO, Reglement van Orde, helpt af 
en toe orde te scheppen in de discussies, en een vergadering in goede 
banen leiden.

De hiervoor genoemde griffie ondersteunt niet alleen mij als 
voorzitter maar alle statenleden in hun controlerende taak en ook bij 
het indienen van moties en amendementen.
Ze zijn dus niet te verwarren met de provinciale ambtenaren, deze 
werken voor GS, de Gedeputeerde Staten, dat zijn de gedeputeerden 
onder leiding van de commissaris van de koning.

De commissievergaderingen zijn de eerste stap in het verzamelen van 
informatie, oordelen en commentaren over voorstellen en beleid van 
de Gedeputeerde Staten. De maandelijkse Provinciale Staten 
vergadering is de laatste stap voor al of niet aanvaarden van 
voorstellen van GS, dit alles door middel van stemmingen.

Zoals in de opening gezegd, het ontbreken van het fysieke contact 
tijdens de vergadering is zeker beperkend, we hopen vlug weer rond 
de tafel te kunnen zitten in het provinciehuis in Lelystad.
Tot die tijd kunt u natuurlijk wel altijd de diverse vergaderingen live 
volgen via de website van de provincie.

Een volgende keer meer over het reilen en zeilen van de avonturen 
van JA21 in de provincie Flevoland.
🀫

”De heckrunderen in de 
Oostvaardersplassen 
waren lijdend voorwerp.”

”Conclusie: Niet alleen in 
Den Haag maar ook in 
onze provincie is 
manipulatie geen vies 
woord.”

”Het ontbreken van het 
fysieke contact tijdens de 
vergadering is zeker 
beperkend.”
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WAT IS DE METROPOOL 
REGIO AMSTERDAM?
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Dit is wat de MRA over zichzelf schrijft: “De Metropoolregio 
Amsterdam is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-
Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. 
Elke gemeente en deelregio brengt kwaliteiten in die het totaal 
versterken. De kracht van de MRA is de diversiteit, zowel economisch 
als stedelijk en landschappelijk.”.

Samenwerking tussen de regio’s is belangrijk om bepaalde doelen in 
onze provincie te bereiken. Belangrijke voorbeelden zijn de 
woningopgave(n) en de IJmere verbinding die daarbij nodig is. Om de 
doelstellingen op dit gebied te bereiken is het belangrijk dat de 
Provincie Flevoland en haar gemeenten goed samenwerken met de 
omliggende regio’s, zoals Amsterdam en de Provincie Noord-Holland.

JA21 stelt de ondemocratische wijze waarop de MRA is georganiseerd 
ter discussie. Wij zien dat meerdere politieke partijen ons daarin gaan 
volgen. Burgermeesters en de Commissarissen van de Koning voeren 
de overleggen onderling en maken besluitvorming. Niet de 
gemeenteraden en Provinciale Staten, want die krijgen alleen een 
‘mededeling’. Daarnaast is het MRA convenant in de Provinciale 
Staten niet in stemming gebracht, maar door Gedeputeerde Staten 
ook weer als een mededeling afgedaan en aangegaan. Kan je hier 
spreken van een kartel tussen bestuurslagen waar de burger via haar 
volksvertegenwoordigers niet direct invloed op kan hebben? Zijn de 
Provinciale Staten en hiermee de burgers buitenspel gezet? Dat is 
zeer aannemelijk.

JA21 zal blijven strijden voor directe democratie. Juist om dit soort 
niet transparante samenwerkingsverbanden en kartelvorming tussen 
bestuurslagen met gezamenlijke belangen tegen te gaan. 

JA21 streeft naar een wijziging van het convenant met zeggenschap 
voor de gemeenteraden en Provinciale Staten. De 
volksvertegenwoordigers mogen niet buiten spel gezet worden. 
Samenwerken is goed, maar wel democratisch en transparant!! Blijft 
u onze strijd in transparantie en directe democratie op dit onderwerp 
volgen? 
🀫

”Belangrijke voorbeelden 
zijn de woningopgave en 
de IJmere verbinding.”

”JA21 stelt de 
ondemocratische wijze 
waarop de MRA is 
georganiseerd ter 
discussie. Wij zien dat 
meerdere politieke 
partijen ons daarin gaan 
volgen.”

”De volksvertegen-
woordigers mogen niet 
buitenspel gezet worden. 
Samenwerken is goed, 
maar wel democratisch 
en transparant.”
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Eric Raap

HOE DE OVERHEID HET 
DUMPEN VAN PLASTIC 
AFVAL LEGALISEERT
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Vanuit JA21 is natuur één van de onderwerpen die we nauwgezet 
volgen. De provincie Flevoland is een jonge provincie maar heeft toch 
een aantal natuurgebieden die landelijk ook in de schijnwerpers 
staan. We hebben het dan bijvoorbeeld over de Oostvaardersplassen 
en de Marker Wadden.

Maar als we zien dat er rare dingen gebeuren in de natuur buiten 
Flevoland dan brengen we het ook vaak ter sprake bij Gedeputeerde 
Staten (GS) van Flevoland om te verifiëren hoe wij hier in onze 
provincie mee omgaan. 

N.a.v. een artikel in Trouw bijvoorbeeld kwamen we erachter dat 
Staatsbosbeheer voor het verharden van de bospaden plastic 
bouwafval gebruikt. 

Het is ons denk ik allemaal wel eens overkomen dat je tijdens een 
boswandeling constateert dat er best wel veel troep op het pad ligt. 
Het blijkt nu dus dat deze troep ‘plastic bouwafval’ is en dat bepaalde 
grondleveranciers op één of andere slimme manier het voor elkaar 
hebben gekregen om dit materiaal legaal aan te kunnen bieden aan 
partijen zoals Staatsbosbeheer. 

Er zijn dan verschillende mogelijkheden om het ter sprake te brengen 
in de Provincale Staten, één daarvan is door het stellen van 
schriftelijke vragen. JA21 is hierin veel actiever dan andere partijen.

”N.a.v. een artikel in 
Trouw bijvoorbeeld 
kwamen we erachter dat 
Staatsbosbeheer voor het 
verharden van de 
bospaden plastic 
bouwafval gebruikt ”

”Bepaalde 
grondleveranciers hebben 
het op één of andere 
slimme manier voor 
elkaar gekregen om dit 
materiaal legaal aan te 
kunnen bieden.”

”JA21 is hierin veel 
actiever dan andere 
partijen.”

Bron: 
https://www.trouw.nl/duurzaam
heid-natuur/bospaden-worden-
verhard-met-plastic-
bouwafval~b70548d6/ 
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Als een Statenlid schriftelijke vragen indient bij de provincie dan moet 
GS hier binnen 30 dagen op antwoorden. Met de antwoorden kun je 
dan vaak weer aanvullende vragen stellen. Het is echter wel 
belangrijk om de vragen zo concreet mogelijk te stellen zodat GS hier 
niet met één of ander wollig antwoord om de vraag heen kan 
draaien. Vaak kan je al afleiden aan de tijd die ze erover doen om de 
vragen te beantwoorden hoe ‘gevoelig’ de kwestie is. Voor dit 
onderwerp hebben we bijvoorbeeld de volgende vragen gesteld.

1. Kan het College aangeven of Staatsbosbeheer ook in Flevoland 
gebruik maakt van het zogenoemde recyclinggranulaat, 
verpulverd bouwpuin, om paden mee te verharden? Zo ja, op 
welke plekken wordt hier dan gebruik van gemaakt?

2. Staatsbosbeheer geeft aan dat zij vooral voor vervuild materiaal 
kiest vanwege kosten i.p.v. dat zij schonere grondstoffen kiest 
zoals grind en split. Heeft Staatsbosbeheer ooit aangegeven bij 
de provincie Flevoland dat zij vanwege kostenreducties voor deze 
goedkopere en vervuilende optie heeft gekozen? Zo nee, kan het 
College aangeven waarom niet?

3. Wat vindt het College van de uitspraak van Staatsbosbeheer dat 
zij vooralsnog niet stopt met gebruik van recyclinggranulaat, 
zelfs nadat er bewijzen zijn dat in de praktijk het 
recyclinggranulaat vervuilender is dan wettelijk is toegestaan. 

4. Gaat het College vragen aan Staatsbosbeheer om te stoppen met 
het gebruik van vervuilend recyclinggranulaat? Zo nee, waarom 
niet? 

5. Gaat het College bij Staatsbosbeheer vragen om de eventuele 
bestaande vervuilingen te herstellen? Zo nee waarom niet?

6. De Wageningse hoogleraar Violette Geissen waarschuwt voor de 
gifstoffen in plastic, die via wandelpaden in de bodem terecht 
kunnen komen. Gaat het College aan Staatsbosbeheer vragen of 
zij kan garanderen dat er a.g.v. het gebruik van 
recyclinggranulaat geen gifstoffen in de bodem zijn opgenomen 
of kunnen worden opgenomen en vervolgens de volksgezondheid 
in gevaar brengen. Zo nee waarom niet?

Op deze vragen hebben we nog steeds geen antwoord gekregen, 
blijkbaar heeft GS extra tijd nodig om hun antwoorden te formuleren.
🀫

”Vaak kan je al afleiden 
aan de tijd die ze erover 
doen om de vragen te 
beantwoorden hoe 
gevoelig de kwestie is.”

”Staatsbosbeheer geeft 
aan dat zij vooral voor 
vervuild materiaal kiest 
vanwege kosten.“ 

”Blijkbaar heeft GS extra 
tijd nodig om hun 
antwoorden te 
formuleren.”
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Eric Raap

HOE DE OVERHEID HET 
DUMPEN VAN PLASTIC 
AFVAL LEGALISEERT



8

MKB Nederland heeft in 2006 – 14 jaar geleden dus – reeds een 
zwartboek gepubliceerd waaruit blijkt dat 1/3e deel van de 
gezamenlijke regels onzinnig of overbodig zijn, en van nog eens 2/3e 
van de vereiste vergunningen is het bestaansrecht volgens MKB 
Nederland twijfelachtig of de uitvoering ervan is overbodig kostbaar. 
Toen al vereiste het woud van gemeentevergunningen (gemiddeld 65 
type vergunningen per gemeente) het bedrijfsleven zo’n 52 miljoen 
euro per jaar.

Conclusies van MKB Nederland:

• Veel vergunningen kunnen worden samengevoegd.
• Veel vergunningen moeten ieder jaar opnieuw worden 

aangevraagd want dat brengt voor de gemeente weer geld in het 
laatje.

• Regeldruk en administratielasten nemen alleen maar toe.

Vanuit de overheid is niet het voor de hand liggende antwoord 
gekomen, dat de adviezen van MKB Nederland moeten worden 
overgenomen, maar vanuit de overheid is een commissie ingesteld: 
De Commissie Betere Regelgeving Bedrijven. Bij een peiling van 
Ondernemend Nederland bleek deze commissie – die dus de MKB-ers
zou moeten begrijpen - bij 87% procent van de ondervraagde 
ondernemers volstrekt onbekend.

”In 2006 koste het woud 
van gemeente-
vergunningen het 
bedrijfsleven al zo’n 52 
miljoen per jaar.”

”Bij 87% van de 
ondernemers bleek deze 
commissie – die het MKB 
zou moeten begrijpen –
volstrekt onbekend.“ 

NIEUWSBRIEF 1
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Gert-Jan Ransijn

HET ANTWOORD OP DE 
BESTUURLIJKE CHAOS: NOG 
MEER CONSULTANTS

Bron: https://mkb.nl/nieuws/onderzoek-mkb-nederland-regeldruk-ondernemers-
stijgt-schrikbarend

ARTIKEL GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA →
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We schakelen even naar de Flevopolder. In de Provinciale 
Statencommissie Economie Mobiliteit en Samenleving heeft JA21 
vragen gesteld over de keuzes die gemaakt zijn voor het  voorstel van 
het bestuur over de MKB Deal. 

Op basis van de gegeven antwoorden vat JA21 het motief voor het 
voorstel gemakshalve samen als volgt: Naast het woud van regels en 
vergunningen waarmee onze bedrijven opgezadeld worden, is er 
blijkbaar ook een woud van regelingen, organisaties, subsidies en 
instrumenten ontstaan om de MKB-ers te “helpen”. 

En in plaats van het overnemen van de adviezen van MKB Nederland 
(weet u nog wel: samenvoegen van zaken die hetzelfde beogen, 
saneren van zaken die niet of nauwelijks zinvol zijn) wordt er weer 
een commissie ingesteld: Het MKB Schakelteam. En begrijp me niet 
verkeerd, gegeven de omstandigheden geloof ik best dat met name 
het kleine MKB wel wat hulp kan gebruiken, en op zich 
complimenteert JA21 het Flevolandse bestuur met het binnenhalen 
van de verdubbeling van het budget. Maar dit MKB Schakelteam is 
tijdelijk, en de regeldruk, administratieve lasten, en daarbij dus het 
woud van regelingen, subsidies, organisaties en instrumenten zijn 
blijvend. 

De gedeputeerde heeft aangegeven dat hij 800.000 euro gaat 
uitgeven aan een in te huren team van specialisten in het 
bovengenoemde woud. JA21 gaat ervan uit dat dit specialisten zijn 
die dus allang weten hoe dat woud eruit ziet, en dat niet eerst nog 
eens zelf moeten uitzoeken, laat staan dat ze er zelf in kunnen 
verdwalen. Of, zoals ze in Montana zeggen: The time to have the
map, is before you enter the woods. Vrij vertaald: Laat je niet zonder 
kaart het bos in sturen.

In het statenvoorstel wordt als ambitie uitgesproken dat door het 
werk van het MKB Schakelteam voor de langere termijn het 
ecosysteem is versterkt en het kleine MKB daar stevig in is 
gepositioneerd. Daaruit blijkt dat men een blijvend effect beoogt. En 
ook dat is natuurlijk logisch. JA21 wil dit echter duidelijker en 
praktischer vermeld hebben in het statenvoorstel, en dat doen we 
met een amendement. 
🀫

”En weer wordt er een 
commissie ingesteld: Het 
MKB Schakelteam”

”Deze commissie is 
tijdelijk, maar de 
regeldruk is blijvend.“ 

”JA21 wil dit echter 
duidelijker en praktischer 
vermeld hebben in het 
statenvoorstel, en dat 
doen we met een 
amendement.”
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Gert-Jan Ransijn

HET ANTWOORD OP DE 
BESTUURLIJKE CHAOS: NOG 
MEER CONSULTANTS


