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Voorwoord
BVNL staat voor de middeninkomens in Nederland.  Wij noemen onze mensen de 
ruggengraat van de samenleving. Onderaan bungelen de hand-op-houders die geen 
belasting betalen, en bovenaan staat het grootbedrijf met haar Zuidas adviseurs om 
zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Wij betalen iedere dag de rekening! Steeds 
meer hardwerkende ondernemers, boeren, vissers en mensen die hun ziel en 
zaligheid in hun dagelijkse werk leggen vragen zich af waarom. Die rekening wordt 
ook nog eens ieder jaar hoger. In plaats van een bescheiden overheid die de burger 
& ondernemer ondersteund, is er een veelkoppig monster gecreëerd met een 
ongeremde greep in uw en onze portemonnee.

We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat, die voor u gaat bepalen of u op We glijden in rap tempo af naar een totalitaire staat, die voor u gaat bepalen of u op 
gas of elektrisch mag koken, benzine of elektrisch mag rijden, wel of geen QR code 
toegang heeft, contant geld volledig heeft uitgebannen zodat bij een stroomstoring 
er geen aankopen meer kunnen worden gedaan etc. De huidige machtshebbers 
strompelen van incident naar incident, vliegen de halve planeet over om excuses aan 
te bieden en maar woke over te komen. De ondernemers in het MKB staan erbij en 
kijken ernaar. Waarom?! Omdat wij gewoon iedere dag aan het werk moeten en geen 
tijd hebben voor deze onzin.

Maak van Nederland een fatsoenlijk land, natuurlijk met een sociaal gezicht maar wel 
met de prioriteit voor de eigen inwoners. Redt de BV Nederland, stem BVNL in het 
Belang Van (ons) Nederland!

Harry Wijnschenk
Lijsttrekker BVNL Flevoland
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Wonen
Flevoland is de mooiste Provincie van Nederland, waar het goed wonen is. De 
ontsluiting is goed voor elkaar met de nieuwe A6 en wij willen Vliegveld Lelystad 
verantwoord maar snel openen, waardoor er veel werkgelegenheid bijkomt. Daardoor 
sluit wonen en werken goed op elkaar aan en blijven de reiskilometers beperkt. 
Flevolanders dienen prioriteit te krijgen bij de toewijzing van woningen, of dit nu 
koop-of huurwoningen betreft.

Sociale huurwonigen

Net als bij de vorige stelling heeft onze jonge provincie ook een verantwoordelijkheid. Net als bij de vorige stelling heeft onze jonge provincie ook een verantwoordelijkheid. 
Mensen die aan het begin staan hebben ook recht op een woning, we strijden zeker 
niet alleen voor koopwoningen, maar ook voor sociale huur. Een goede mix is prettig 
voor iedereen. Wel dient men hier naar redelijkheid de invloed van de provincie in te 
schatten. De provincie kan niet zelf gaan bouwen, dat doen de gemeenten.

Almere Pampus, ook zonder IJmeerverbinding. Sowieso is woningbouw een Almere Pampus, ook zonder IJmeerverbinding. Sowieso is woningbouw een 
topprioriteit voor het hele land, dus ook voor Flevoland. Mocht de IJmeerverbinding er 
niet (kunnen) komen, wat wij niet hopen en verwachten, dan is het belang van 
voldoende werkgelegenheid in de provincie Flevoland nóg belangrijker! Vandaar ook 
hier weer: Vliegveld Lelystad open! Vliegveld Lelystad geeft Flevoland Vleugels!
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Geen nieuwe stad
Wel of geen nieuwe stad naast Almere. Vanuit ons standpunt dat de overheid moet 
inkrimpen, zijn wij geen voorstander van nóg een nieuwe stad. Uitbreiding van Almere 
kan met evenveel gemak plaatsvinden zónder een extra bestuurlijk apparaat met alle 
baantjes en kosten die dat met zich meebrengt.
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Infrastructuur
Geen extra ruimte voor fietsers ten koste van doorstroming auto’s. Flevoland is een 
zeer goed ontworpen nieuwe provincie. Het is nergens voor nodig om automobilisten 
te beknotten ten gunste van fietsers. Fietsers in Flevoland hebben een uitstekende en 
zeer veilige infrastructuur met meestal gescheiden verkeersstromen.

BVNL verstaat onder openbaar vervoer ook het openbaar toegankelijke vliegverkeer. BVNL verstaat onder openbaar vervoer ook het openbaar toegankelijke vliegverkeer. 
Vliegen was ooit voor de elite en is door de efficiency van onder anderen onze 
nationale trots de KLM toegankelijk geworden voor veel mensen. Deze hardwerkende 
middenklasse heeft gewoon recht op een onbezorgde vakantie, zonder kunstmatig 
aangeprate vliegschaamte. Laat de belastingbetaler met rust, na een goede vakantie 
kan men er weer vol tegenaan om de belastingen op te hoesten. Vandaar ook hier 
weer: Vliegveld Lelystad open! Vliegveld Lelystad geeft Flevoland Vleugels!

BVNL Flevoland staat voor goed overleg tussen de provincie en de gemeenten. De BVNL Flevoland staat voor goed overleg tussen de provincie en de gemeenten. De 
ruimtelijke ordening van de provincie moet woningbouw wel toelaten, maar in 
overleg.

De wegenbelasting bestaat helemaal niet, dat is al decennia een 
motorrijtuigenbelasting die in de algemene middelen valt.

De keuze voor een metrolijn of autoweg zou een mooi referendum kunnen zijn. Dat is 
een uitgangspunt van BVNL. Hier staan wij neutraal in.

Maximumsnelheid verlagen op provinciale wegen. BVNL staat voor gezond verstand. Maximumsnelheid verlagen op provinciale wegen. BVNL staat voor gezond verstand. 
Indien op trajecten bovenmatig veel snelheid gerelateerde ongelukken gebeuren, 
staat BVNL hier welwillend tegenover. Maar zeker geen generieke maatregelen 
zonder duidelijke en bewezen noodzaak.

BVNL Flevoland wil een sterk, goed onderhouden en veilig wegennet. Wel zijn wij BVNL Flevoland wil een sterk, goed onderhouden en veilig wegennet. Wel zijn wij 
voorstander van het gebruiken van deze provinciale opcenten voor de mensen die 
deze gelden ook opbrengen, de weggebruiker. Wij zien het als geoormerkt geld, 
waarvan de opbrengst ten goede van het wegennet dient te komen.
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Vliegveld Lelystad
Dit is voor BVNL Flevoland een ontzettend belangrijk punt! Het is totaal belachelijk om 
een compleet functionerend vliegveld NIET te openen! Het zou de druk op Schiphol 
ontlasten en de werkgelegenheid in Flevoland vergroten. Daardoor minder pendelen 
en een prachtige kans voor de Flevolandse ondernemers. Nog los van het feit dat 
Noord- en Oost Nederland op een veel betere manier ontsloten wordt. De enorme 
investeringen van vooruitstrevende ondernemers in de hotels en logistieke bedrijven 
zouden met de opening van Vliegveld Lelystad een grote impuls krijgen. Vliegveld 
Lelystad open! Vliegveld Lelystad geeft Flevoland Vleugels!Lelystad open! Vliegveld Lelystad geeft Flevoland Vleugels!
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Provinciebudget
Flevoland is een jonge provincie met een laag budget. Daarvoor dient de provincie 
keuzes te maken die binnen het budget passen. Indien er onverhoopt geld over is, 
dan zou Flevoland dit kunnen overwegen, in alle andere gevallen is de provincie 
Overijssel de aangewezen partij om dit op te lossen.
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Schoon milieu
Natuurlijk is BVNL ook voor een schoon milieu en een prettige leefomgeving. Daar kan 
niemand tegen zijn. Maar BVNL is er ook voor werkgelegenheid en bedrijvigheid. Met 
z’n allen zonder werk in een prachtige leefomgeving is ook niet praktisch nietwaar?! 
Dus staat BVNL Flevoland voor een evenwichtige aanpak in goede harmonie met de 
bedrijven. Werkgelegenheid voorop dan volgt het milieu als goede tweede.
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Tegen meer windmolens
BVNL Flevoland is tegen NOG meer windmolens in Flevoland. Uit diverse onderzoeken 
blijkt sprake te zijn van geluidsoverlast, met name in de lage frequenties, soms zelfs 
een ziekmakende bromtoon. BVNL Flevoland wil in plaats van een geluidsnorm een 
veilige afstandsnorm voor windmolens zodat de inwoners van Flevoland op geen 
enkele manier last hebben van overlast.
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Kerncentrale
BVNL Flevoland is tegen een kerncentrale IN Flevoland. Transport, opslag en gebruik 
van kernenergie dient zo dicht mogelijk bij elkaar plaats te vinden. Onnodig transport 
van kernafval is een onnodig risico. BVNL is dus niet per definitie tegen kernenergie, 
maar geeft het dringende advies dit te concentreren op bestaande locaties.

Pagina 12



Zonnepanelen
BVNL Flevoland is niet voor het plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond. Dat is 
natuurlijk ook een heel raar idee in een dichtbevolkt land als Nederland. Er zijn 
genoeg daken van bijvoorbeeld boerenschuren en woonhuizen om zonnepanelen op 
te plaatsen.

BVNL Flevoland staat vierkant achter de uitrol van zoveel mogelijk elektrische 
oplaadpunten. Wil je de overgang van fossiel naar elektrisch ondersteunen en 
faciliteren, dan is een optimale oplaadinfrastructuur van groot belang.
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Stikstofwaanzin
Wij zijn mordicus TEGEN gedwongen uitkoop van boeren in Flevoland. Flevoland kent 
sowieso bijna uitsluitend agrarische boeren, waar stikstof geen issue is. Daarnaast is 
de huidige dwang & drang van de zittende bestuurders een doorn in het oog van 
BVNL.

BVNL is als geheel tegen de stikstofwaanzin. Dit is een bewust gecreëerd probleem BVNL is als geheel tegen de stikstofwaanzin. Dit is een bewust gecreëerd probleem 
zonder daadwerkelijke negatieve gevolgen voor de natuur. Het is het stokpaardje van 
pseudowetenschappers om geld los te krijgen voor oneigenlijke doelen zoals de 
krankzinnige uitkoop van boeren. De oorlog in Oekraïne bewijst iedere dag dat 
Nederlands zorgvuldig met haar eigen voedselvoorziening moet omspringen. Daar 
past de gedwongen uitkoop van boeren NIET bij. Los van de veel grotere budgettaire 
zorgen die de ondernemer heeft door energieschaarste en inflatie.

In Flevoland moet de provincie zeker NIET meer natuurgebieden gaan aanwijzen. De In Flevoland moet de provincie zeker NIET meer natuurgebieden gaan aanwijzen. De 
boeren die op allerlei gebieden al het kind van de rekening zijn, moeten door de 
provincie met rust gelaten worden en zich blijven bezighouden met de cruciale 
voedselvoorziening. 

In Flevoland moet de provincie zich gewoon niet bemoeien met de landbouw.. De In Flevoland moet de provincie zich gewoon niet bemoeien met de landbouw.. De 
boeren die op allerlei gebieden al het kind van de rekening zijn, moeten door de 
provincie met rust gelaten worden en zich blijven bezighouden met de cruciale 
voedselvoorziening. 
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Recreatie
Recreatie in de Oostvaardersplassen is prima mogelijk. De hele provincie Flevoland is 
van nature al kunstmatig, dus waarom moeten we de zelf gecreëerde kunstmatige 
natuur nu plotseling extra gaan beschermen tegen recreatie? Ga als overheid niet 
betuttelend om met de burger, niemand met enig verstand zal zich bewust misdragen 
in een natuurgebied als de Oostvaardersplassen. Gun de Flevolander deze natuur en 
betuttel niet. Vertrouw op het individu en handhaaf waar nodig.
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Wild
In Flevoland is inderdaad geen ruimte voor de wolf. 

Natuurlijk moet de beheerder van deze kunstmatige dierentuin ingrijpen bij 
misstanden. Onnodig dierenleed zoals honger wordt daarmee volgens BVNL Flevoland 
voorkomen. Indien een wildstand goed beheerd wordt, hebben de dieren daarbij een 
normaal leven. Gaat de mens het helemaal loslaten, ontstaan er voedseltekorten en 
honger. Actief wildbeheer hoort volgens BVNL Flevoland bij een gezonde wildstand.
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Datacenter
De provincie moet volgens BVNL Flevoland grote datacenters weren uit Flevoland. 
Deze uitgestrekte centra leveren nauwelijks werkgelegenheid op, verbruiken veel 
moeizaam beschikbare elektriciteit en stoten veel warmte uit ten gevolgen van dit 
elektriciteitsgebruik. 
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Solidariteit
BVNL Flevoland is een solidaire partij, waarbij we met z’n allen de vruchten plukken 
van dingen die goed gaan, en meebetalen als dingen minder goed gaan, zoals de 
Floriade in Almere.  Wel dient de onderste steen boven te komen om te leren van 
deze zeer kostbare fouten en de verantwoordelijken een kennistour te laten doen 
door alle provincies in Nederland. Hierbij leggen  de bestuurders uit waar het fout is 
gegaan. Dan behoeden we als BVNL Flevoland andere provincies voor het maken van 
dezelfde fout.
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Macht bij het volk
De macht ligt bij het volk. Zo zou dat althans moeten zijn in een goed functionerende 
democratie. Op dit moment heeft de burger veel te weinig inspraak in de 
besluitvorming en het bestuur van Nederland. BVNL Flevoland wil daar verandering in 
brengen door middel van een veel directere democratie. Het correctief referendum 
moet worden ingevoerd en dan zonder opkomstdrempel. De burger heeft een 
noodrem nodig en is zelf heel goed in staat om te beslissen wat goed voor hem / 
haar is. Ook moet de burger kunnen stemmen voor de burgemeester van zijn of haar 
gemeente en de Commissaris van de Koning in zijn of haar provincie.gemeente en de Commissaris van de Koning in zijn of haar provincie.
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Immigratie
De Nederlandse bevolking zal bij ongewijzigd beleid in 2070 bestaan uit 22,5 miljoen 
inwoners. Deze ongebreidelde bevolkingsgroei ten gevolge van migratie ontwricht 
Nederland en heeft grote gevolgen voor o.a. de al overspannen woningmarkt (jaagt 
woningnood aan), onze al onder druk staande verzorgingsstaat, op ons landschap 
(o.a. het uitkopen boeren), de sociale cohesie, op politie, zorgpersoneel en leraren 
(waar we al een tekort aan hebben) en op vele andere aspecten. BVNL wil een rem 
op bevolkingsgroei door immigratiebeperkende maatregelen en daarom zetten wij in 
op het opvangen van migranten in de eigen regio alsmede, naar Deens en Brits 
model, in het buitenland. Bijvoorbeeld in Rwanda. Ook zijn wij tegen het EU-plan ter 
bevordering van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika. Dit omdat onze beroepsbevolking 
meer dan genoeg arbeidspotentieel heeft, in de vorm van de werkloze migrant die 
hier al woont, de werkloze 50-plusser die wel wil werken, maar geen kans krijgt en de 
parttimer die graag meer uren kan werken. Er staan in totaal 1,2 miljoen mensen aan 
de kant, die wel kunnen werken. BVNL wil deze groep gaan activeren. Daartoe willen 
we de armoedeval oplossen, zodat werken weer loont. BVNL wil het 
Vluchtelingenverdrag opzeggen en zelf bepalen wie we willen helpen en wie niet. Vluchtelingenverdrag opzeggen en zelf bepalen wie we willen helpen en wie niet. 
Zodra het Vluchtelingenverdrag is opgezegd, voeren we een asielstop in voor mensen 
die naar Nederland willen komen.

Uiteraard is BVNL Flevoland mordicus tegen de dwangwet waarbij gemeenten Uiteraard is BVNL Flevoland mordicus tegen de dwangwet waarbij gemeenten 
gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Deze dictatoriale wet zet 
gemeentebesturen, provincies en inwoners volledig buitenspel, waardoor de lokale 
democratie geweld wordt aangedaan.

Ook zijn wij tegen het EU-plan ter bevordering van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika. Ook zijn wij tegen het EU-plan ter bevordering van arbeidsmigratie uit Noord-Afrika. 
Dit omdat onze beroepsbevolking meer dan genoeg arbeidspotentieel heeft, in de 
vorm van de werkloze migrant die hier al woont, de werkloze 50-plusser die wel wil 
werken, maar geen kans krijgt, de parttimer die graag meer uren kan werken en de 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er staan in totaal meer dan een  
miljoen mensen aan de kant, die wel kunnen en willen werken. BVNL wil deze groep 
gaan helpen om te activeren. Dus moet ook de provincie Flevoland haar steentje 
bijdragen.bijdragen.
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Meer, maar vooral slim investeren in kleine dorpsgemeenschappen ziet BVNL 
Flevoland als solidariteit met de burger. Vaak zijn dit ouderen met beperkte 
mobiliteit. In plaats van kostbare weinig gebruikte ov voorzieningen zou een simpele 
lokale voorziening zoals kleine markten, een roulerende post nl bus, wellicht een 
rijdende huisartsenpost, soelaas kunnen bieden.

Dorpsgemeenschappen
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Kunst en cultuur wordt zwaar overschat als bindende factor en is vaak een 
paradepaardje van bestuurders om zich binnen de eigen groep te profileren. Goede 
voorzieningen voor de primaire levensbehoeften zijn belangrijker dan kunst en 
cultuur. Daar zou geen overheidsgeld naar toe moeten, dus ook niet van de provincie 
volgens BVNL Flevoland.

Na het Floriade debacle in Almere moet de provincie zich helemaal onthouden van Na het Floriade debacle in Almere moet de provincie zich helemaal onthouden van 
welk megalomaan project dan ook. Eerst met goed bestuur het vertrouwen van de 
burgers terugwinnen, dan kijken we daarna wel weer eens naar grote nieuwe 
projecten met grote financiële risico's.

Geen EXTRA geld naar landschapskunst namens BVNL Flevoland. In de huidige Geen EXTRA geld naar landschapskunst namens BVNL Flevoland. In de huidige 
economische winter is er geen extra ruimte voor leuke dingen. Eerst het huis op orde 
en betaalbaarheid van alle facetten voor de burger, daarna kijken we wel weer eens 
naar “leuke dingen voor de mensen”, zoals het heet.

Cultuur
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