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Inleiding

“Persoonlijke stukje tekst van de lijst trekker”

Nog in te vullen na vaststellen lijsttrekker

Lijsttrekker verkiezing Provinciale Staten 2023-2027
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Volkshuisvesting/ Ruimtelijke ontwikkeling/waterbeheer

● 50PLUS streeft naar een intensievere samenwerking tussen waterschappen en

Provinciale Staten.

● Wij willen nadrukkelijk toezien en inbreng hebben bij en op de uitvoering van de Nationale

Prestatieafspraken corporatiesector in het kader van oplossen wooncrisis die door de

minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) in juni 2022 zijn gemaakt met

partijen zoals o.a. VNG, AEDES, WOONBOND, waarbij de provincies een regionaal

(coördinerende) sturende en uitvoerende taak hebben om te komen tot meer en betaalbare

woningen.

● 50PLUS wil bij nieuwbouw-  en renovatieprojecten een vast quotum levensloopbestendige

woningen.

● Samen met gemeenten en woningcorporaties zorgt de provincie voor voldoende geschikte

levensloopbestendig woningen voor ouderen.

● Kleinschalig, duurzaam en bij voorkeur met zorgfunctie. Ook in bestaande gebouwen die hun

oorspronkelijke functie verliezen. De provincie steunt ook de ontwikkeling van innovatieve

woonvormen voor ouderen.

● Binnen de  provincies willen we zorgen voor voldoende bankjes, drinkwatervoorzieningen,

oplaadpunten en toiletten in de openbare ruimte.

● Bij ruimtelijke ontwikkeling mogen welzijn en leefomgeving niet ondergeschikt zijn aan

het economisch belang.

● Voordat nieuwe bedrijfsterreinen worden gerealiseerd, eerst de mogelijkheden bezien

van het opknappen van bestaande terreinen.

● 50PLUS wenst een ruimer beleid als het gaat om het permanent wonen in

recreatiewoningen.

Dit bevorderd de gewenste en noodzakelijke doorstroming in het kader van de

Volkshuisvesting en de afspraken daarover met de minister. De provincie gaat hierover in

gesprek met de gemeenten.

● De provincie motiveert de gemeenten om de Blijverslening (SVn), voor het

levensloopbestendig maken van de woning, aan te bieden aan de inwoners.

● 50PLUS wil geen grote datacenters in de provincie. Data centers alleen voor lokaal gebruik.

● Verbod op gebruik oppervlakte water voor data centers wanneer hierdoor verhoging van

watertemperatuur plaatsvindt

Milieu, energie en klimaat

● De kosten van de energietransitie moeten eerlijk en naar draagkracht worden

opgebracht, door bedrijven en inwoners.

● De provincie moet innovatieve ontwikkelingen op het gebied van energie(transitie) en

duurzaamheid stimuleren. Ook waterstof, geothermie en thorium moeten daarbij
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aandacht krijgen.

● Wij willen dat provincies subsidies beschikbaar stellen - aan particuliere eigenaren -

voor het verduurzamen van woningen. De leeftijd van de aanvrager mag geen rol spelen

in het al of niet toekennen van de subsidie.

● Inwoners van Flevoland moeten mee kunnen genieten van de opbrengsten van duurzame

energie, een deel van het rendement van windmolens en zonneparken moet terug vloeien

naar de burgers om verduurzaming te stimuleren

● 50PLUS is voorstander van het toepassen van windenergie maar overlast van windmolens

voor inwoners als slagschaduw, licht- en horizonvervuiling moet worden tegengegaan. Wij

hebben al het grootste aantal windmolens per inwoner en per km2 in Nederland. Nieuwe

hoogrendement  molens op minimaal overlast gevende locaties moeten minder rendabele

molens vervangen. Ons doel: minder molens maar met hogere opbrengst. Voldoende

draagvlak bij de direct betrokken inwoners is altijd essentieel.

● Wij zien in de openbare ruimte veel meer mogelijkheden voor de toepassing van

zonne-energie. Daarbij denken we in de eerste plaats aan zonneceldakpannen en

vangrails en platte daken met zonnepanelen. Daarnaast zijn wij voorstander van de

aanleg van zonneparken en het optimaliseren van de bijbehorende infrastructuur, mits

dit niet ten koste gaat van duurzame landbouwgrond.

● Overheidsgebouwen, waaronder de provinciehuizen, hebben een voorbeeldfunctie wat

betreft energieneutraliteit. Alle provinciehuizen hebben een ‘loket voor inwoners’ die advies

willen voor het energieneutraal maken van hun woningen en bedrijven.

● 50PLUS wil dat de provincie hergebruik van grondstoffen stimuleert.

● Wij zijn als 50PLUS tegen het boren naar schaliegas.

● Voor het verwijderen van asbest blijft een subsidieregeling, ook op provinciaal niveau,

beschikbaar.

● 50PLUS wil dat de provincie, samen met partners, zich inzet voor het reduceren van

verpakkingen en de introductie van statiegeld op blikjes en flesjes. Ook moet de

provincie zorgen voor voldoende afvalbakken buiten de kernen.

● De provincie neemt versneld maatregelen voor klimaatadaptie ter voorkoming van

schade. Rekening houdend met steeds meer perioden van hitte en forse regenval.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

● De leegloop van dorpen baart zorgen. 50PLUS wil alles op alles zetten om deze dorpen

vitaal te houden, ook met het oog op de leefbaarheid in de steden. Goede bereikbaarheid

is daarbij essentieel. Het is te overwegen om inwoners van deze dorpen

gebruik te laten maken van openbaar busvervoer, zonder dat zij dit moeten betalen.

● Verder stimuleert de provincie het behouden van voorzieningen in dorpen, bijvoorbeeld

een geldautomaat.

● Gezondheidszorginstellingen moeten snel en goed bereikbaar zijn, ook met openbaar

vervoer. Parkeerkosten bij deze instellingen mogen maximaal kostendekkend zijn.

Tevens moet de provincie toezien op een goede spreiding van gezondheidszorginstellingen.
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● Wij vinden het belangrijk dat op elke plaats in de provincie internet met hoge snelheid

beschikbaar is.

● 50PLUS wil dat de provincie bijdraagt aan het ‘vergroenen’ van steden. Mede door

minstens 1 miljoen extra bomen te planten tussen 2023-2027, verdeeld over de

provincies.

● Werkgelegenheid op het platteland moet worden gestimuleerd.

● 50PLUS wil grensoverschrijdende (provinciaal en met buurlanden) samenwerking op het

gebied van natuur, economie en toerisme.

● Voor 50PLUS staat dierenwelzijn hoog in het vaandel. Elke keer moet er een zorgvuldige

afweging gemaakt worden tussen het maximaal aantal dieren ten opzichte van de

beschikbare ruimte. Als uiterst middel is het bejagen van dieren toegestaan, echter als

uiterste middel daar goed beheer dit moet voorkomen.

● Wij vinden het belangrijk dat grondeigenaren langs alle akkers zogenaamde ‘akkerranden’

met kruidenrijk gras aanleggen.

● Natuur moet je beleven! 50PLUS wil alle natuurgebieden bereikbaar en toegankelijk

maken voor iedereen.

● In 2023 willen wij een extra evaluatiemoment van de Natura2000-gebieden, ook in

relatie tot de Omgevingswet.

● Grootschalige intensieve veehouderij moeten worden beperkt al dan niet d.m.v.

uitkoopregeling.

● Regionaal stickstof beleid gericht op lokale ondernemers, en stimuleren van uitkoop van

ondernemers die bereid zijn zich uit te laten kopen om aan stikstof maatregelen te kunnen

voldoen.

● Geen extra asielzoeker centra buiten de bestaande centra.

● Niet praten over de boeren maar met de boeren

● Ondersteuning van ouderen en minima bij kosten bezoek aan dierenaarts t.b.v. verbeteren

dierenwelzijn en tegen vereenzaming.

Regionale bereikbaarheid/openbaar vervoer/regionale economie

● 50PLUS wil de privatisering van het openbaar vervoer terugdraaien en het openbaar

vervoer terugbrengen in publieke handen. Zolang dit niet is gerealiseerd moet ‘kwaliteit’

leidend zijn bij een aanbesteding. Denk daarbij aan bushaltes op loopafstand (in dorpen en

wijken), toegankelijkheid en duurzaamheid.

● 50PLUS wil openbaar vervoer in de provincie kosteloos aanbieden aan AOW-gerechtigden
met een kleine beurs (tot max. 120 procent minimum loon??). Dit draagt ook bij aan de
mogelijkheid om uit de eenzaamheid te ontsnappen.

● Het is belangrijk dat de  provincie in samenwerking met de landelijke overheid de

verbindingen tussen de Randstad en de andere delen van Nederland optimaliseert.

● Fietspaden moeten veiliger gemaakt worden  – mede met het oog op toenemende

fietssnelheid  tevens dat de  paden breder worden gemaakt met zo weinig mogelijk

tweerichtingsverkeer.

● Bij het herinrichten van de openbare ruimte en kruispunten/wegen wil 50PLUS altijd
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extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Aanbevelingen uit het IPO-rapport

‘Seniorvriendelijk wegontwerp provinciale wegen’ worden betrokken bij de herinrichting.

● De provincie moet bij het onderwerp ‘werkgelegenheid in de regio’ extra aandacht geven

aan oudere werklozen, zeker voordat er gekeken wordt naar de inzet van buitenlandse

werknemers.

● Een deel van de opbrengst van verkeersboetes gaat niet langer naar de kas van de

landelijke overheid, maar naar de provincie.

● 50PLUS wil dat de provincie burgerinitiatieven voor seniorenprojecten op het gebied van

wonen en welzijn ondersteunt.

● Binnen de  recreatienota’s komt speciaal aandacht voor 50-plussers.

● De provincie steunt en stimuleert de bekendheid van regionale specialiteiten en

streekproducten.

● De opcenten (wegenbelasting) worden bevroren. Geen stijging van deze belasting in de

periode 2023-2027.

● 50PLUS wil een verlaging van De opcenten (wegenbelasting) in de periode 2023-2027

● Het verbeteren van de koopkracht is ook van belang voor de ontwikkeling van de

regionale economie. Ook op provinciaal niveau vraagt 50PLUS aandacht voor

loonontwikkeling en pensioenindexatie.

● Goede OV-voorziening binnen 50 meter van de hoofdingang van zorgcentra, ziekenhuizen en

huisartsenposten

● Stoppen van groeiambities van Lelystad airport en terug brengen naar regionale luchthaven

● Provincie gaat vol inzetten voor de ontwikkeling van de Lelylijn in Den Haag

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

● 50PLUS wil dat AOW-gerechtigden met een kleine beurs (tot max. 120 procent

minimumloon). en scholieren t/m 12 jaar kosteloos een Museumjaarkaart aan kunnen

vragen.

● Geen megalomane museum in Almere op kosten van de burgers

● 50PLUS wil dat de provincie goed zorgt voor de regionale monumenten, het landschap

en het cultureel erfgoed. Toegankelijkheid voor mensen met een beperking blijft daarbij

een aandachtspunt.

● Wij zijn echter tegen de verdere uitbreiding van landart objecten binnen de provincie

● Onderhoud van landart objecten is volledig voor rekening van eigenaar van het landart

object.

● Volksvertegenwoordigers en bestuurders van 50PLUS zullen zeer kritisch zijn op de

toekenning en verantwoording van allerhande subsidies.

● 50PLUS hecht aan onze Nederlandse cultuur en wil deze doorgeven aan volgende

generaties.
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● De provincie moet zich inzetten voor het behouden van de bibliotheken. Boeken blijven van

belang, digitaal is niet zaligmakend. Daarnaast kan de bibliotheek fungeren als een trefpunt in

de regio.

● De provincie moet bevorderen dat er meer matineevoorstellingen worden

georganiseerd.

● Nederlands cultuur belangrijk door te geven aan de volgende generaties, kinderen en

kleinkinderen

● Ondersteuning van Batavialand als archeologisch depot en museum.

Kwaliteit openbaar bestuur/toezicht gemeenten

● Samenwerkingsverbanden, uitvoeringsorganisaties en gemeenschappelijke regelingen

kunnen een goede oplossing zijn voor diverse taken en verantwoordelijkheden van de

provincie. 50PLUS is daar niet tegen, mits de democratische legitimiteit goed geborgd is.

● Elke inwoner moet duidelijk kunnen zien wie de verantwoordelijkheid draagt, zodat men

in staat is bij verkiezingen ‘af te rekenen’ met de verantwoordelijke.

● 50PLUS wil strak toezien op het vergunningenbeleid: goede controle en handhaving. Als

de gezondheid van de inwoners op het spel staat moet wat 50PLUS betreft dit toezicht

extra intensief worden uitgeoefend.

● Communicatie met burgers zal gebeuren via lokale media en lokale kranten, zodat

iedereen hier kennis van kan nemen. Alleen digitaal infomeren is voor 50PLUS niet

voldoende.

● Communicatie van provincie in begrijpbare taal (Jip en Janneke taal)

● 50PLUS vindt dat de provincie als toezichthouder op de steden er voor moet zorgen dat er

duidelijk integriteit beleid is en dat hier op gestuurd wordt, transparantie is van groot belang

richting de burger. De Provincie geeft hierin het voorbeeld

● Wij wensen dat de provincie – in het verlengde van hun huidige taak om toe te zien

op de financiën van de gemeenten – ook inhoudelijk toeziet op de uitvoering van de

taken door de gemeenten in het kader van de decentralisaties (bv. WMO en Jeugdzorg).

● De provincie moet de taak als toezichthouder op het naleven van de archiefwet beter

naleven.

● 50PLUS omarmt het concept ‘Burgerinitiatief’, waarbij inwoners de mogelijkheid hebben

om thema’s te agenderen en bespreekbaar te maken in de vergadering van Provinciale

Staten.

● 50PLUS wil een aparte portefeuille ‘Ouderenbeleid’ onder de verantwoordelijkheid
van één gedeputeerde.

● Ontwikkelingen MRA moeten beter in lijn gebracht worden met ontwikkeling van behoefte
van Flevoland.

● Onderbestedingen binnen de begroting moeten terug naar de inwoners.
● Provinciale Staten terug aan het stuur,  terugbrengen van fondsen structuren.
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