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Van het bestuur 
Agenda 

- 18 januari 2014: nieuwjaarsbijeenkomst CDA Lelystad,         
buurthuis De Windhoek, Lelystad Haven. 
- Van begin januari tot 19 maart: campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen met diverse activiteiten. 
 
De kandidatenlijst 
Voor diegenen die maandag 9 december niet bij de ALV 
waren, waar de kandidatenlijst voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 19 maart definitief werd vastgesteld, hierbij 
de lijst zoals die op 19 maart 2014 voor zal liggen. 
 
1. Wim Bussink, tevens lijsttrekker 
2. Lucia Fer  
3. Mina de Rooij-el Marhfoul 
4. Anton Westra 
5. Henk Heijboer 
6. Anna Schraa-Teppema 
7. Eke Brouwer 
8. Peter Broer 
9. Gert Jan Wortel 
10. Carlo Braaf 
11. Marieke van der Waal 
12. Frank van der Meij 
13. Willem van Dijk 
14. Jan Ovinge 
15. Peter Schoot Uiterkamp 
16. Ron Weening 
17. Tom van der Wekken 
18. Jan Klein Swormink 
19. Leo Caniels 
20. Wim Hijmissen 
21. Rene Meeuwsen 
22. Hans Arendshorst 
23. Henk de Koning 
24. Lijda Hartman-Moes 
25. Jan Gommer 
26. Jan Nico Appelman 
27. Andries Greiner 
 
Lelystadse besluitvorming internationaal gevolgd! 
Het is alweer een aantal jaren, dat je als betrokken inwoner 
van Lelystad de deur niet meer uit hoeft om de discussies en 
standpuntbepalingen in onze gemeenteraad te kunnen volgen. 
In je luie stoel, met je eigen gezette kopje koffie, met eventueel 
een koekje erbij, kun je zien hoe de burgemeester de raads-
vergaderingen leidt en hoe de raadsleden en de leden van het 
college de zaken bespreken die ons als burger aangaan, zoals 
welzijn, verkeer, fietsenrekken, onderwijs, en ga zo maar door. 
Dat je dat niet alleen thuis kunt doen, maar ook elders zoals in 
een hotel in het buitenland bleek me op dinsdag 17 december 
toen ik in Ankara, Turkije (voor werk) de besluitvorming 

rondom Flevokust op mijn hotelkamer volledig kon volgen. Ik 
was al te lang bij het onderwerp betrokken om te denken ‘ik 
hoor het volgende week wel’. 

 
Het laatste nieuws had ik zo goed mogelijk gevolgd, de 
beeldvormende vergaderingen en de eerdere 
oordeelsvormende vergadering in mei had ik zo veel mogelijk 
bijgewoond en ik was dus erg benieuwd of de avond nog 
nieuwe gezichtpunten zou opleveren. Duidelijk was al lang dat 
de besluitvorming veel stof deed opwaaien en dat de tribunes 
van de raadzaal vol zaten met geïnteresseerden en 
belanghebbenden, waarschijnlijk vooral tegenstanders.  
 
Ik wist dus ook dat de PvdA en de VVD intussen veel moeite 
hadden gedaan om de (SP) en de Christen Unie (CU) alsnog 
in hun kamp te krijgen en al gauw in de bijdragen van beide 
partijen bleek dat gelukt te zijn. De CU en de SP vulden het gat 
op dat was ontstaan toen de Inwonerspartij niet met het 
voorstel wilde instemmen vanwege te veel onzekerheden en 
risico’s. Samen met PvdA en VVD had de coalitie + zo naar het 
leek 18 van de 35 stemmen vóór het voorstel. De SP 
woordvoerder maakte het bij zijn inbreng wel erg bont door te 
stellen dat het toch niet zo kon zijn dat een coalitiepartij in de 
raad een ander standpunt innam dan haar wethouder in het 
college. De CU verbond haar lot aan vier amendementen die 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CDA Visie 2006 
In de “CDA visie op het buitengebied van Lelystad” van 
2005/2006 gaven we al aan dat het focussen op, op- en 
overslag wel een wat erg smalle en wellicht ook niet zo 
verstandige keuze zou zijn: “Voor een goede 
besluitvorming lijkt een bredere oriëntatie gewenst, 
waarbij zeker gekeken moet worden of andere 
activiteiten niet meer aansluiten bij de kwaliteiten van het 
gebied.” Daarnaast werden door ons ook toen al sterke 
twijfels geuit bij de verwachte werkgelegenheidseffecten. 
Verwezen werd daarbij naar het toen recent (maart 2005) 
verschenen rapport “Blue Ports: knooppunten voor de 
regionale economie (Onderzoek naar de economische 
belangen van de Nederlandse Binnenhavens)” : “Het 
rapport maakt ook duidelijk dat er weinig 
werkgelegenheid van een containerhaven te verwachten 
valt. Naar schatting 20 fte.” 
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met name opdroegen nog strenger toezicht te houden op de 
bouwstoffen waarmee het haventerrein 8 meter (netto 6,5 m) 
zou worden opgehoogd. Elke kubieke meter zou gecontroleerd 
worden zo viel te horen. Iets wat me absoluut onbetaalbaar lijkt 
als je weet om hoeveel m3 het zou gaan. Op een vraag 
hierover gaf de CU aan dat het niet halen van één van de 
amendementen voldoende zou zijn om niet voor het plan te 
stemmen antwoordde de partij bevestigend. 
 
Nadat alle partijen hun bijdrage leverden in eerste termijn en – 
na beantwoording van vragen door het college – de tweede 
termijn was het uiteindelijk ( in Turkije was het inmiddels al 
behoorlijk laat) tijd voor de stemming. Eerst waren de 
amendementen/moties aan de beurt. Er werd hoofdelijke 
stemming gevraagd en de burgemeester leek dat maar veel 
gedoe te vinden, maar schikte zich uiteraard in het verzoek 
vanuit de raad. Nadat alle raadsleden over de eerste motie 
hadden gestemd met ‘voor’ en ‘tegen’ kon een eerste balans 
worden opgemaakt. Tot mijn grote verrassing waren er 18 
stemmen tegen en 17 voor en niet andersom. Begreep ik het 
niet goed? Had ik wat gemist? Dat laatste dus: één van de 
PvdA-raadsleden had alsnog te veel bedenkingen om voor het 
voorstel te stemmen. Dat was in lijn met de laatste 
stemverklaring van de PvdA-woordvoerder in de raad, die 
sprak van integere afwegingen die gemaakt worden met 
verschillende uitkomsten en dat je dat van elkaar moet kunnen 
accepteren. Dat hij daarmee het oog had op de verschillende 
uitkomsten tussen de partijen en niet over verschillende 
uitkomsten binnen een partij werd later heel duidelijk. De CU 
gevraagd of dit betekende – zoals aangekondigd - dat ze tegen 
het voorgestelde besluit zouden stemmen, kon even geen 
duidelijk antwoord geven en zo volgde ook een hoofdelijke 
stemming over de andere amendementen/moties. Een korte 
schorsing was daarna voldoende om de coalitie + te laten 
inzien dat nu vóór het voorstel stemmen geen zin zou hebben. 
En zo werd het voorstel unaniem door de Raad verworpen. 
Boeiende politiek over een belangrijk en veel emoties 
oproepend onderwerp.  
 
Wilt u het allemaal nog eens zelf beluisteren dan kan dat door 
het volgende webadres te 
kiezen:https://besluitvorming.lelystad.nl/Vergaderingen/Gemee
nteraad/2013/17-december/18:45Ik hoop dat het debat een 
opmaat mag zijn voor het ontwikkelen van een beter besluit, 
meer aansluitend bij de kwaliteiten van het gebied en met 
meer draagvlak bij de bevolking. Zelf zou ik de ideeën van 
Maximaland nog eens onder de aandacht brengen. En 
natuurlijk hopen we meer raadsleden te hebben na de 
verkiezingen van 19 maart, die aan deze en andere 
onderwerpen van de raad hun bijdrage kunnen leveren.  
 
 
Maarten Hofstra 
 
 

Van de fractie 
 
Gemeenteraad unaniem tegen plan Flevokust. 
De raad heeft het plan voor de aanleg van een overslaghaven 
in combinatie met 8 m ophoging van het haventerrein en het 
doorsteken van de zeewerende IJsselmeerdijk afgewezen. De 
CDA-fractie vindt net als veel andere fracties dat de 
inspanningen gericht moeten zijn op het realiseren van een 
kleinschaliger havenproject. 
 
De laatste maanden is er zeer overleg geweest in de raad over 
de Flevokust. Er was een grote betrokkenheid van bewoners 
en organisaties rondom het wel of niet realiseren van een 
overslaghaven. Zoals wij in eerdere nieuwsbrieven en bij  
bijeenkomsten van leden aangaven, is de CDA-fractie vóór 
een overslaghaven aan de Flevokust. We zien zeker de 
positieve aspecten als een aantrekkelijke vestigingsvoor-
waarde voor het bedrijfsleven. Waar wij echter vanaf het begin 
duidelijk over zijn geweest is het feit, dat wij grote moeite 
hebben met een voorstel waarin: 
- een zeewerende IJsselmeerdijk moeten worden omgelegd; 
- het haventerrein 8 meter zou moeten worden opgehoogd, 
aanvankelijk met AEC bodemassen, nadien met geschoonde 
en gecertificeerde bodemassen en uiteindelijk nog met puin en 
vergelijkbare secundaire bouwstoffen. Daarvoor zou aan het 
bedrijf BRC een groot stuk grond worden verkocht. 
- er hoge kosten en financiële risico’s voor de gemeente zijn. 
 
Het college heeft nadat het Havenbedrijf Amsterdam op 
commerciële en risicomotieven in juli is afgehaakt heeft het 
college gemeend door te moeten gaan met het project met 
hulp van de provincie Flevoland. Dit leidde tot een aangepast 
voorstel, waarvan de kern (haven + opslag en verwerking van 
secundaire bouwstoffen) overeind bleef. 
 
Toen duidelijk werd dat de collegepartij Inwoners Partij 
Lelystad zou afhaken is door de VVD en de PvdA naarstig 
gezocht naar een andere meerderheid. Ook het CDA is 
gevraagd mee te doen in een overleg om met amendementen 
een aantal risico’s uit het collegevoorstel weg te nemen.Wij 
hebben aangeven altijd serieus naar amendementen – van wie 
ook afkomstig – te willen kijken. Echter de inzet van de 
collegepartijen richtte zich op het willen handhaven van het 
collegevoorstel. Daarom hebben we niet aan dit overleg 
deelgenomen, maar hebben we gekozen voor een open en 
transparante discussie in de raad. Vervolgens zijn de VVD en 
de PvdA met de ChristenUnie en de SP het overleg 
aangegaan. Samen vertegenwoordigende deze partijen 18 van 
de 35 zetels in de raad. Kort voor aanvang van de 
raadsvergadering hebben deze partijen 5 amendementen en 
één motie aan de raad voorgelegd.  
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Tijdens de hoofdelijke stemming werd duidelijk dat binnen de 
PvdA – blijkbaar tot ieders verrassing –één lid zich niet hield 
aan de blijkbaar afgesproken fractie discipline. Daardoor 
werden alle amendementen weggestemd (17 voor en 18 
tegen) en konden de indieners van de amendementen 
uiteindelijk ook niet meer voor het collegevoorstel stemmen. 
Het bleek dat een op basis van “”koppen tellen””politiek 
monistisch voorbereide actie was mislukt. 
 
Natuurlijk horen wij nu om ons heen dat Lelystad een kans 
heeft laten liggen, maar het CDA hecht sterk aan het luisteren 
naar inwoners, respect voor democratisch tot stand gekomen 
raadsbesluiten en het in de wetgeving verankerde beginsel dat 
raadsleden stemmen zonder last of ruggespraak. 
Het raadslid dat haar stemgedrag op dit beginsel heeft laten 
prevaleren dwingt respect af. Volgens ons is nu ook de weg vrij 
om met elkaar na te denken over de eenvoudiger opzet van de 
havenontwikkeling. Wat het CDA kijken we daarbij serieus 
naar het initiatief “”Maximaland”” innovatieve werkgelegenheid 
op het gebied van water, energie en landbouw. De nieuwe 
raad zal daar ongetwijfeld in een raadsprogramma de juiste 
kaders voor weten aan te geven. 
 
Verdwijnt medicijnenverstrekking ’s nachts per 1 januari? 
Zo als het er nu uitziet worden er ’s nachts geen medicijnen 
meer versterkt. Lelystedelingen die tussen 22.00 uur en 8.15 
uur medicijnen nodig hebben, moeten daarvoor naar de 
ziekenhuisapotheek in Almere. We vinden dat niet mag 
gebeuren. Net als iedereen voelen we ons overvallen door een 
advertentie in de Flevopost waarin dit staat vermeld. Waarom 
horen we dit pas kort voor de jaarwisseling, terwijl het bij het 
college op 17 december al bekend was? Dan was er meer tijd 
om aan oplossing te werken. Dat had veel commotie kunnen 
voorkomen. 
Een simpele tweet van Wethouder Meta Jacobs ”wij gaan er 
niet over” kan niet. Een goed gemeentebestuurder behartigt 
immers zaken die de inwoners van de gemeente raken, los 
van de vraag of de gemeente er wel of niet een formele taak in 
heeft. Wij betreuren het overigens dat het college de raad niet 
eerder heeft geïnformeerd. Er is immers een actieve 
informatieplicht van het college richting raad indien het zaken 
betreft die gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. De 
gemeenteraad hoort dit soort informatie niet via de media te 
vernemen, maar van het college ! 
De reden om ’s nacht te stoppen met het verstrekken van 
medicijnen is dat de kosten te hoog zijn, en er relatief weinig 
gebruik van wordt gemaakt volgens de apothekers. Wel blijft 
de regeling bestaan dat indien de huisarts ‘s nachtsin spoed 
gevallen medicijnen voorschrijft deze per taxi worden gebracht. 
Binnenkort is er overleg tussen betrokken partijen (apothekers, 
ziekenhuis en huisartsen) om met een oplossing te komen. 
 
Tot slot 
De fractie dankt onze leden voor de steun bij tal van dossiers 
het afgelopen jaar en wenst u en uw familieleden een 

voorspoedig 2014 toe. We gaan voor vijf zetels in de 
gemeenteraad van Lelystad. Er staat een gekwalificeerd, 
betrokken en enthousiast team klaar om deze prachtige taak 
van volksvertegenwoordiger te mogen vervullen. 
 
Namens de fractie, Leo Caniels en Wim Bussink 
 
 

Van het campagneteam 
 
Wat gebeurt er 
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe het 
campagneteam aan de slag wil gaan. 
Wat is er sinds de laatste keer gebeurd. 
 
Zwerfvuil prikactie Atolwijk en Boswijk 
We zijn eind november in de Atolwijk en begin december in de 
Boswijk op pad geweest met ons zwerfvuilprikactie. Behalve 
dat dit veel zwerfvuil heeft opgeleverd, waren het nuttige acties 
om in gesprek te komen met de inwoners. 
Goed groen onderhoud vinden de bewoners belangrijk en 
zwerfvuil is een grote ergernis, vooral nabij de supermarkten 
ligt veel zwerfvuil. Bewoners geven aan dat onderhoud en 
netheid van de buurt een gezamenlijke verantwoordelijkheid is 
van burger en gemeente. Verder geeft men aan dat aan het 
centrum wel wat mag gebeuren. Sommige mensen geven ook 
aan elders te winkelen, deels vanwege het aanbod en deels 
vanwege de parkeertarieven in het centrum. De gesprekken 
met de bewoners hebben veel informatie opgeleverd over wat 
goed gaat en niet goed gaat. Men wist onze actie overigens 
zeer te waarderen. 
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Campagneplan en activiteitenschema 
Het draaiboek voor de Campagne is bijna gereed. Op basis 
van het verkiezingsprogramma (dat binnenkort digitaal 
beschikbaar is) en de discussie over de speerpunten op de 
ledenbijeenkomst wordt de laatste hand gelegd aan top10-15 
van de speerpunten in de campagne (plus de motivatie in 
heldere statements). Daartoe hebben we op 30 december een 
werksessie gehad met de eerste 10 van de lijst, het 
campagneteam en bestuursleden, daarbij bijgestaan door Wim 
Eijlering (jarenlang campagne leider in Friesland) en kandidaat 
voor de Europese verkiezingen.  
 
Mede aan de hand van deze middag gaat CDA Lelystad de 
verkiezingen in met in elk geval de volgende speerpunten: 
1.  Een bruisende binnenstad dankzij onze 3 G's: 
- Gratis parkeren  

- Groen stadshart  

- Gave Kunst 

2.  Behoud huishoudelijk hulp en thuiszorg  
3.  Banenoffensief voor werkloze jongeren 
Ook is er afstemming geweest tussen fractie, campagneteam 
en de eerste 5 van de lijst over de Stem van Lelystad. Dit 
wordt de digitale kieswijzer van de gemeente Lelystad, met 
daarin 25 vragen waarin we ons standpunt weergegeven in 
een traject van eens tot helemaal oneens en waarbij we een 
korte toelichting mogen geven op ons standpunt. 
 
Verder wordt gewerkt aan de lijst met aansprekende acties 
voor de komende maanden en aan fondswerving om 
activiteiten te organiseren. Samen met het bestuur willen we 
de Nieuwjaarsreceptie wat grootser oppakken (daar hoort u de 
komende dagen meer over). We zullen alle leden persoonlijk 
benaderen of ze willen komen. Voor degenen waarvoor 
vervoer moeilijk is zal vervoer geregeld worden. Dat is dan een 
mooie gelegenheid om onze geplande activiteiten nader toe te 
lichten en natuurlijk om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Peter Broer 
Campagneleider CDA Lelystad 
 
 
Sociale Media 
Om als CDA Lelystad nog wat zichtbaarder te zijn gebruiken 
we tijdens de verkiezingscampagne onder andere de sociale 
media. CDA Lelystad heeft op dit moment een twitter en een 
facebook account. Op beiden worden de laatste nieuwtjes 
vermeld en houden we u op de hoogte van de activiteiten die 
plaatsvinden in het kader van de verkiezingen. Via deze 
sociale media verspreidt het CDA haar standpunten en biedt 
een platform om mee te discussiëren. Dus als u op de hoogte 
wilt blijven volg ons op twitter: https://twitter.com/CDALelystad 
en/of like ons op Facebook facebook.com/LelystadCDA.  
 
Anna Schraa 

CDJA op bezoek in de Hoven 
 
Op dinsdag 10 december organiseerde Iris Bouwers van het 
CDJA (kandidaat  voor de gemeenteraad van Dronten) een 
eindejaarsbijeenkomst in Woonzorgcentrum De Hoven. Doel 
was om eenzame ouderen een leuke dag te bezorgen. Marco 
Rademaker, hoofd welzijn liet eerst de leefomgeving van de 
ouderen zien. Hij legde uit hoe de woonplaats binnen een 
woonzorgcentrum bepaald wordt. Hij vertelde dat elke 
verdieping wordt gekenmerkt door een bepaalde mate van 
dementie: hoe hoger de verdieping, hoe zwaarder de vorm van 
dementie. Ook werd er gesproken over het huidige en 
toekomstig beleid omtrent ouderenzorg. 
 
Na een rondleiding werd de eetzaal van het Woonzorgcentrum 
feestelijk ingericht. Dit gebeurde samen met vaste vrijwilligers, 
CDJA’ers en eigen leden (Lucia Fer, Leo Caniels, Wim 
Bussink en Aafke de Pee).  

 
Ook  zijn de bewoners van De Hoven op hun kamer verrast 
met een kerstcadeautje van het CDJA. Tijdens het koffie en 
thee schenken zijn er leuke gesprekken gevoerd met de 
bewoners (oudste 103. Dag werd door de bewoners zeer 
gewaardeerd. 
 
Het CDJA kijkt terug op een inspiratievolle dag, waar een 
goede bijdrage is geleverd aan de kerstsfeer binnen het 
woonzorgcentrum en waar de CDJA’ers de bewoners een lach 
op hun gezicht konden bezorgen. Marco Rademaker: “Door de 
zware vormen van dementie hebben de bewoners niet 
helemaal door wat er allemaal gebeurt. Maar vanavond, als 
hun hersens tot rust gekomen zijn en alle gebeurtenissen van 
de dag op een rijtje staan, zal ik continu te horen krijgen hoe 
geweldig de bewoners jullie bezoek wel niet vonden”. 
 
Wim Bussink met dank aan Iris Bouwers 
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Vanuit het Waterschap 

 
Beste CDA-ers, 
 
Na een stormachtige herfst met bij tijd en wijlen heftige 
regenbuien, waarbij het waterschap alle zeilen cq. gemalen bij 
moest zetten om het water in onze polder op peil te houden, is 
het een mooi moment om u op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen bij Waterschap Zuiderzeeland. 
U heeft ongetwijfeld vernomen dat we per oktober een nieuwe 
Dijkgraaf, Mw Hetty Klavers, hebben. Zij was tot voor kort 
werkzaam als Programmadirecteur bij het Deltaprogramma 
IJsselmeer gebied. Hierdoor kent zij het beheergebied van het 
waterschap goed. Zij volgt Henk Tiesinga op, die bijna 20 jaar 
Dijkgraaf is geweest en veel betekend heeft voor het 
waterbeheer in onze regio en ver daarbuiten. Bij zijn 
afscheidsbijeenkomst is hij benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Hij heeft begin oktober het stokje 
overgedragen aan Hetty Klavers. Zij gaf bij haar installatie aan: 
“ De ligging onder de zeespiegel kleurt het denken en doen. 
De verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het functioneren 
van het watersysteem vergt scherpe keuzes en afwegingen, 
zeker in de veeleisende en zich ontwikkelende samenleving." 
Ook heeft zij aangegeven een fervent voorvechtster te zijn van 
de functionele democratie. “Dat schept verplichtingen, zoals 
een gezonde financiële huishouding. Hoewel Zuiderzeeland er 
nog nooit zo goed heeft voorgestaan, is en blijft een solide 
financieel beleid essentieel. Vooral om verwachte 
vervangingsinvesteringen en de ambities op de lange termijn 
te kunnen realiseren." 
Dankzij deze gezonde financiële situatie kunnen we de 
tariefstijging voor onze kerntaken (de zorg voor veiligheid, 
voldoende en schoon water) het komend jaar wederom 
beperkt houden. Eind november heeft onze Algemene 
Vergadering de meerjarenbegroting 2014-2017 en de tarieven 
voor 2014 vastgesteld. Zoals CDA-collega Ton Leijten het 
vorige week in de Algemene Beschouwingen verwoordde: “Het 
financieel beheer van Zuiderzeeland is prima op orde. Scherp 
begroten, en een verantwoorde inzet van de reserves werpen 
hierbij hun vruchten af”. Door het kunnen inzetten van eerder 
opgebouwde reserves stijgen de tarieven in 2014 slechts licht. 
Wat betekent dat voor u? Dit betekent voor 2014 ten opzichte 
van 2013 een beperkte stijging van de lastendruk van 2,7% 
voor agrarische bedrijven en 0,4% voor industriële bedrijven. 
Voor huishoudens gaan de lasten voor droge voeten en 
schoon water met 0,6% omhoog. Ook in de daaropvolgende 
jaren zal sprake zijn van een geleidelijke ontwikkeling van de 
tarieven door wederom scherp te begroten en door het inzetten 
van de reserves.  
De reserves worden ook ingezet voor de dekking van de 
bijdrage aan het nieuwe Hoog Water Beschermingsprogramma 
(nHWBP). Dit is een programma waarin de Rijksoverheid en 
22 waterkeringbeheerders intensief samenwerken om 
Nederland te beschermen tegen overstromingen. Als het gaat 

om nieuwe ontwikkelingen, zoals de voorgenomen aanleg en 
ontwikkeling van de Flevokust door de gemeente Lelystad in 
samenwerking met de provincie, zijn we als waterschap 
volgend. We stellen daarbij de randvoorwaarden vast waarop 
de bijbehorende dijkverlegging veilig kan plaatsvinden. Op dit 
moment zijn we ook in afwachting van het nieuwe 
waterveiligheidsbeleid en de nieuwe veiligheidsnormen die 
landelijk gaan gelden. In de nieuwe benadering voor 
waterveiligheid wordt niet alleen gekeken naar de kans op een 
overstroming, maar worden ook de gevolgen meegewogen. Op 
die manier krijgt iedere Nederlander die woont achter de dijk 
dezelfde basisveiligheid. Voor gebieden met grote 
economische waarde of waar grote groepen mensen wonen 
kan extra bescherming bovenop de basisveiligheid nodig zijn. 
Voor het IJsselmeergebied komt er volgend jaar ook een 
definitief voorstel voor een flexibeler peilbeheer. Daarmee kan 
beter worden ingespeeld op klimaatveranderingen en het 
vergroten van de voorraad zoetwater. 
 
In de tussentijd gaat de aanleg van duurzame oevers 

onverminderd voort en recent is ook 
een start gemaakt het de 
herprofilering van kavelsloten in het 
buitengebied. In stedelijk gebied 
wordt volop gebaggerd. Allemaal 
projecten die de 
waterbergingscapaciteit in ons 
gebied vergroten.  

 
 
Samen met de agrarische sector en de provincie zijn we als 
Waterschap dit jaar ook voortvarend gestart met het Deltaplan 
Agrarisch Waterbeheer Flevoland. Een initiatief vanuit de 
sector zelf, met als doel om in 2021 80% van de huidige 
waterkwantiteit- en kwaliteitsproblemen opgelost te hebben en 
tegelijkertijd gezonde groei te realiseren. Een gezamenlijk 
belang, waarbij op het vlak van emissiebeheer (voorkomen van 
emissies van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen 
naar het oppervlaktewater) al een aantal stappen gezet is. Een 
gezond bodem- en watersysteem vormt een goede basis voor 
een gezond gewas en een gezonde bedrijfsvoering. 
De samenwerking in de afvalwaterketen tussen alle 
gemeenten in Flevoland en het Waterschap loopt ook 
voorspoedig. Inzet is het verhogen van de doelmatigheid, het 
verminderen van de kwetsbaarheid in personele zin en het 
verbeteren van de kwaliteit van de uitvoering van de 
beheertaken. Daartoe is begin dit jaar een 
maatregelenprogramma voor een duurzame afvalwaterketen 
Flevoland opgesteld en door alle partijen ondertekend. Dit 
onder de Urkse zinspreuk; “Niet meaken, maar gewoen doen”. 
Een landelijke visitatiecommissie bekijkt nu de voortgang en de 
besparingsdoelstellingen in alle regio’s in Nederland, waarbij 
wij ondanks alle goede inspanningen, niet tot de koplopers 
zullen behoren. Simpelweg omdat we in Flevoland een jong, 
modern afvalwaterstelsel hebben met veelal gescheiden 
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rioolstelsels, waarbij hemelwater en huishoudelijk water niet 
door dezelfde rioolbuis gaan. In die zin is er qua besparingen 
niet veel winst te behalen. Alleen in de Noordoostpolder liggen 
nog voornamelijk gemengde stelsels en daar hebben we via 
optimalisatiestudies al de nodige besparingen ingeboekt. Voor 
de gemeente Zeewolde (een regiegemeente) gaat het 
Waterschap vanaf komend jaar in het kader van de 3 K’s 
(minder Kosten, meer Kwaliteit, minder Kwetsbaarheid) het 
beheer van de riolering overnemen. In Dronten is deze zomer 
gestart met de grootschalige renovatie van de 
Afvalwaterzuivering (AWZI). Hierbij is ook gekozen voor 
energiezuinige maatregelen. Op de AWZI Tollebeek, waar het 
afvalwater van Urk en de gemeente NOP gezuiverd wordt, 
liggen nu plannen voor een innovatieve vergisting van het slib. 
Hiermee wordt energie opgewekt en op de kosten van 
slibafvoer en -verwerking bespaard. Als de pilotproef die 
voorzien is slaagt kan hier ook het slib van de zuivering in 
Lelystad vergist worden. Samen met Almere is deze zomer 
een grootschalig onderzoek gestart naar de kwaliteit van het 
afstromend regenwater. Dit om zo kosteneffectief mogelijk de 
kwaliteit te verbeteren en dure investeringen in de 
afvalwaterketen te voorkomen.   
Wordt vervolgd…. 
 
Lida Schelwald-van der Kley,  
CDA-Heemraad (Dagelijks bestuurder) Waterschap 
Zuiderzeeland 


