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Van het bestuur 
 
Agenda 
17 September  Aftrap nieuwe seizoen. Grand Café de 4 

 Engelen, 16.00-18.00  
24 September  Provinciale startdag 
              Tweede CDA-debat; Utrecht  
3 Oktober  Eddy van Hijum op bezoek in Lelystad 
 
De vakanties zijn geweest. Ik kan helaas niet opscheppen over 
het mooie weer, want dat viel een beetje tegen, maar even 
eruit is toch wel prettig. 
Nieuwe ronde nieuwe kansen, zo wordt er vaak gezegd. 
Misschien een mooi motto voor het komende politieke jaar 
voor ons als CDA. Er ligt weer veel werk voor de politiek klaar. 
Of het nou plaatselijk, regionaal (bij het waterschap), 
provinciaal of landelijk is, bijna overal moet met minder 
middelen hetzelfde of soms meer gebeuren. Dat betekent 
soms moeilijke keuzes, maar het vraagt ook om creativiteit om 
er wat van te maken. Voor het CDA geldt daarbij dat we onze 
koers weer moeten vinden. Zoals bekend gaat de partij in 
debat onder leiding van onze nieuwe voorzitter Ruth Peetoom. 
Het thema van het tweede debat - dat op 24 september 14.00 
– 17.00 uur in Utrecht plaatsvindt - is integratie en immigratie. 
Zie de CDA website voor meer informatie. Overigens wordt het 
een drukke dag de 24e omdat we dan ook de traditionele 
provinciale startdag hebben. Voor de enthousiastelingen onder 
ons een uitdaging om te kijken of het te combineren valt. Voor 
de rest gewoon kiezen zoals dat wel vaker moet. 
In mei hebben we in Swifterbant kennis kunnen maken met 
Ruth Peetoom. We zullen haar dit najaar nogmaals uitnodigen 
in Flevoland, het liefst natuurlijk in Lelystad. 
We hopen dat 17 september als we in Lelystad onze aftrap 
hebben in Grand Café Vier Engelen (van 16.00 – 18.00) we 
geen concurrentie hebben en dat we velen mogen begroeten. 
Goed ook om alvast te noteren is dat we maandag 3 oktober 
het Tweede Kamerlid Eddy van Hijum mogen ontvangen in 
Lelystad. Als Kamerlid zet hij zich in voor enerzijds 
ondernemerschap, scholing en werk en anderzijds het gezin, 
de buurt en de vereniging. Daarover kunnen we met hem 
discussiëren, onze vragen voorleggen en onze ideeën naar 
voren brengen. Maar natuurlijk zullen ook de algemene 
landelijke thema’s niet onbesproken blijven. 
Als bestuur en fractie hebben we allerlei plannen voor het 
komende jaar. Al met al genoeg te doen. Doet u mee? 
 
Maarten Hofstra, voorzitter 
 

Van de fractie in de Gemeenteraad 
 
De start van het nieuwe raadsseizoen. 
Eind augustus heeft het Stadsbulletin het CDA gevraagd waar 
zij zich voor wil inzetten komend seizoen. In het kort heeft u 

dat onlangs kunnen lezen. Natuurlijk hebben we een 
uitgebreidere toelichting gegeven waarbij we hebben 
aangegeven dat bezuinigingen nopen tot keuzes (moeten we 
alles nog wel blijven doen). Dat mag echter niet ten koste gaan 
van de sociale samenhang en leefbaarheid en mag niet de 
verkeerde groepen in onze lokale samenleving treffen. Tegelijk 
kun je niet meer geld uitgeven dan je hebt. Tekorten van 10 
miljoen en dit jaar al 5 miljoen moeten snel worden opgeheven 
In 2012 moet de begroting sluitend zijn liefst zonder extra 
lastenverhoging. Gelukkig ziet het college de ernst van de 
situatie in en neemt zij maatregelen.  
We willen oog houden voor degenen die een steuntje in de rug 
nodig hebben, maar we wijzen  wel op ieders persoonlijk 
verantwoordelijkheid voor de eigen situatie en die van een 
ander. Dat betekent zelf werken aan je eigen toekomst maar 
ook aandacht voor de medemens oud en jong, de eigen 
leefomgeving, netheid buurt. We vinden dan ook dat de rol van 
de burger in te maken keuzes voor de stad groter moet worden 
(burgerparticipatie). 
Voor het CDA betekent dat ondermeer:  
1. een bezinning op de groei- en woningbouwambitie van de 

stad, c.q. het tempo daarvan (met name Warande), dit mag 
niet ten koste gaan van de leefbaarheid in de bestaande 
stad; 

2. voorkomen van leegstand in onze winkelcentra door ook 
hier een match te maken tussen ambitie en de realiteit van 
vandaag (effecten crisis; gevolgen internetwinkelen) 

3. aandacht voor  de jeugd (sport, gezondheid en activiteiten) 
maar ook stil staan bij nieuwe taken die op de gemeente 
afkomen zoals de jeugdzorg; 

4. benutten van de kust voor meer publiek aantrekkend dag- 
en verblijfstoerisme; 

5. oneigenlijke taken afstoten, zoals het beheer en exploitatie 
van parkeervoorzieningen; 

6. een discussie over de kerntaken van onze gemeente en de 
daarvoor strikt noodzakelijke formatie  en het 
subsidiebeleid onder de loep nemen; 

7. nadenken over (ambtelijke ) samenwerking met andere 
gemeenten en provincie, moeten we alles wel zelf willen 
doen? en het verder gestalte geven van burgerparticipatie; 

 
Terugblik 1e raadsvergadering 
De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over het niet 
van de grond komen van de Roy Heiner Academie. Het college 
geeft in haar beantwoording aan dat de Natura 2000 
regelgeving beperkingen oplegt aan de zeilactiviteiten in 
bepaalde jaargetijden, met name de afstand van het zeilen tot 
de haven. Deze problematiek lijkt oplosbaar te zijn. De 
belangrijkste bottleneck is het nog niet kunnen beschikken 
over een onderwijs licentie werktuigbouwkunde. Op onze 
vraag wanneer daar duidelijkheid over komt werd geantwoord 
dat de raad daarover binnen enkele weken nader over 
geïnformeerd wordt. Op onze vraag of al middelen zijn 
uitgegeven van de reeds eerder toegezegde gemeentelijke 
bijdrage van 2 miljoen aan de initiatiefnemers voor de 
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ontwikkeling van deze onderwijsvoorziening werd gemeld dat 
deze nog volledig zijn gereserveerd. Mocht de licentie niet 
beschikbaar komen dan zijn deze middelen dus volledig 
beschikbaar voor andere doeleinden. 
 
Herbenoeming burgemeester. 
Margreet Horselenberg is bijna 6 jaar burgemeester. Ten 
behoeve van de herbenoeming is een vertrouwenscommissie 
ingesteld. De vertrouwenscommissie spreekt met haar. Daarbij 
wordt bijv. bezien in hoeverre zij heeft voldaan aan de bij de 
benoeming opgestelde profielschets en het daarin opgenomen 
verwachtingspatroon. Van het gesprek van de vertrouwens-
commissie wordt een verslag gemaakt, aan de hand waarvan 
de commissie de conceptaanbeveling opstelt en aan de raad 
aanbiedt. Het verslag van de vergadering van de vertrouwens-
commissie – met de bedoelde conceptaanbeveling – wordt, 
nadat het met de burgemeester is besproken, naar de raad 
gezonden. Uiteindelijk stelt de raad in een openbare 
vergadering een aanbeveling inzake de herbenoeming van de 
burgemeester vast. Leo Caniels is één van de leden van de 
vertrouwenscommissie. 
 
Terugblik juli 
 
Meerjaren bouwprogramma 2011 -2015 
Het voorstel van het college om gelet op de huidige 
economische omstandigheden, die leiden tot forse wijzigingen 
op de bouwmarkt de ambitie van het woningbouwprogramma 
bij te stellen naar gemiddeld 400 woningen per jaar leidde bij 
diverse fracties tot discussies en het indienen  van een 
amendement (D66 en CDA) en diverse moties. 
Een amendement van D66 en CDA had ten doel jaarlijks de 
ambitie voor de woningbouwproductie in de raad aan de orde 
te stellen. Gewenst was een helder en bondig overzicht van de 
feitelijke realisatie van de woningbouwproductie in dat  jaar, de 
prognoses voor het volgend jaar en de effecten van 
nieuwbouw op het bestaande woning assortiment . Op basis 
van die gegevens zou de raad kunnen besluiten of er 
aanleiding bestaat de ambitie bij te stellen. Het college 
ontraadde dit amendement en gaf aan dat men daar nu juist de 
woningbouwmonitor voor heeft ontwikkeld. 
 
CDA wenst kleinere kavels in de stad 
Het college heeft de opdracht gekregen voor de ontwikkeling 
van nieuwbouw door particulieren (veelal oudere inwoners) 
kavels beschikbaar te stellen in de bestaande stad. Dit was de 
strekking van een CDA motie mede ingediend door D66 en 
Bindend Lokaal  en brede ondersteuning kreeg tijdens de 
behandeling van het Meerjarenbouwprogramma op 12 juli. 
Het blijkt namelijk dat bij oudere inwoners behoefte bestaat om 
juist in de bestaande stad op wat kleinere kavels een woning te 
kunnen bouwen. Deze kleinere kavels worden tot dusver 
binnen de bestaande stad niet gerealiseerd, terwijl er wel 
degelijk – zonder het principe van niet verder inbreiden 
(onttrekken aan de openbare ruimte) geweld aan te doen – 

plekken aan te wijzen zijn zoals bijvoorbeeld nabij Atolplaza en 
de voormalige school de Zandbank. De reactie van het college 
op deze motie was erg afhoudend en de wethouder 
verdedigde zijn afhoudende opstelling met de mededeling dat 
een aantal projecten binnen de bestaande stad “”in de 
koelkast”” was gezet en er dus naar zijn mening nauwelijks in 
de bestaande stad ruimte is voor kleinere kavels. Blijkbaar 
staan de ogen van het college, c.q. de wethouder uitsluitend in 
de richting van Warande gericht. 
 
Dat er bijvoorbeeld op de voormalige zwembadlocatie bij de 
Schoener nog slechts twee kavels zijn bebouwd en de daar  
nog niet uitgegeven kavels in ieder geval niet leiden tot een 
beter resultaat van de grondexploitatie in dat gebied, is dan 
blijkbaar niet zo van belang. Uiteindelijk werd met een ruime 
raadsmeerderheid de motie aanvaard. De indieners zullen er 
op toezien dat deze motie ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 
 
Nota winkelstructuur  
Deze nota leidde tot de nodige discussie omdat de raad – 
nadat een eerste versie van de nota reeds in januari 2011 in 
de BOB-sessie was behandeld – nu werd voorgesteld van 
deze iets aangepaste nota kennis te nemen en de kwalitatieve 
uitgangspunten te gebruiken voor nieuwe ontwikkelingen en 
nog te actualiseren bestemmingsplannen, terwijl er verder in 
de nota werd aangegeven dat er reeds in 2012 een 
geactualiseerde versie komt, waarin aandacht zal worden 
besteed aan actualisering van winkelvloeroppervlakten, 
landelijke en lokale trends en ontwikkelingen en een visie op 
een toekomstbestendig winkellandschap in Lelystad. De vraag 
dient zich dan op: waarom deze nota er dan nog “”door 
drukken”” bij de raad. In verband daarmee was door ons een 
amendement voorbereid om slechts kennis van de nota te 
nemen, het college opdracht te geven nader onderzoek te 
doen naar de kwantitatieve winkelstructuur in de toekomst en 
hierover op basis van een geactualiseerd Distributie 
Planologisch Onderzoek (DPO) met een nadere rapportage te 
komen waarbij ook de relevante brancherapporten en actuele 
ontwikkelingen in de Gordiaan betrokken worden. 
We hebben dit uiteindelijk niet ingediend omdat het college wil 
voorkomen dat onderhandelingen over ontwikkelingen in de 
bestaande stad, waarvoor de nota winkelstructuur 2020 
noodzakelijk is kunnen worden gefrustreerd. Deze 
ontwikkelingen kunnen volgens het college niet worden 
gefaciliteerd op basis van het huidige beleidskader. Wat die 
ontwikkelingen vervolgens zijn kwam in de openbaarheid van 
de raadsvergadering in elk geval niet aan de orde. Nu maar 
hopen dat onze inwoners het snappen.  
 
Halfjaarrapportage 2012 
In de halfjaarrapportage heeft het college gemeld, dat er 
opnieuw een tegenvaller voor de begroting 2011 is van 2,7 
miljoen  Euro (Cumulatief bedragen de tegenvallers inmiddels 
ruim 5 miljoen). Het college heeft in verband daarmee een 
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pakket maatregelen voorgesteld ter grootte van 1,4 miljoen 
Euro. Te weten: 
a. temporiseren van een aantal activiteiten bij 
inkomensondersteuning – minimabeleid: € 200.000,00; 
b. aframen uitvoeringskosten Bijstands Besluit Zelfstandigen 
(BBZ): € 100.000,00; 
c. aframen van diverse budgetten dagelijks onderhoud 
openbare ruimte: € 900.000,00; 
d. bijsturing op posten communicatie , stadspromotie en HRM 
opleidingsplan: € 200.000,00, 
Ten aan zien van het opvangen van de resterende 1,3 miljoen 
waren nog geen bijsturingsmaatregelen voorgesteld. Op basis 
van de in september af te ronden uitwerking van de omvang en 
opbouw van de organisatie zal het college een meerjarige 
analyse opstellen. Indien daaruit budgettaire effecten 
voortkomen, zal het college een voorstel doen. Via een motie 
mede ingediend door het CDA is het college opgeroepen om 
reeds eind september 2011 te komen met een aanvullend 
dekkingsvoorstel voor de resterende 1,3 miljoen. 
 
Overdracht parkeerexploitatie Batavia Stad 
De overdracht van de parkeerexploitatie Batavia Stad aan 
BSOS gebeurt tegen een jaarlijkse vergoeding van €338.500 
voor periode van 40 jaar. De drie coalitiepartijen waren voor, 
alle andere partijen waren tegen omdat essentiële informatie 
ontbrak om een verantwoord besluit te nemen. Zo is ondanks 
de huurprijsvaststelling de taxatiewaarde niet bekend, zijn de 
ontbindende voorwaarden niet bekend voor de raad en moeten 
er nog 4 deelcontracten worden gesloten en waar zo nodig nog 
contra expertise op aangevraagd moet worden. Bovendien is 
40 jaar uitzonderlijk lang.  

Het CDA heeft met andere partijen voorgesteld om het gehele 
parkeren in Lelystad openbaar aan te besteden en 
vooruitlopend op het resultaat daarvan de tarieven met spoed 
zodanig te verhogen dat er geen verliezen meer worden 
geleden. Een kwartje meer per uur zou – zoals eerder door de 
wethouder in een BOB-sessie aangegeven - daarbij voldoende 
zijn. Dit heeft het niet gehaald. 

Het contract is dermate complex dat men verwachtte pas half 
september tot tekenen te kunnen overgaan. We zullen dit 
contract zeker nader bekijken. 

De nieuwe stadsbussen 

Vanaf 4 september 2011 verzorgt Arriva het stadsbusvervoer 
in Lelystad. Dit heeft uiteraard een aantal wijzigingen tot 
gevolg en we horen al wel wat signalen hierover, die bij een 
aantal fracties al hebben geleid tot het indienen van 
schriftelijke vragen. Uiteraard zal ook onze fractie de 
ontwikkelingen in  de gaten houden. Zo nodig zullen wij hierop 
ook acteren. 

De fractie 

Vanuit het Waterschap 
 
Beste CDA-collega’s, 
Het is tot nu toe een jaar van extremen. Hadden we in het 
voorjaar nog te kampen met extreme droogte, in de zomer viel 
het water met bakken uit de hemel en was het alle hens aan 
dek om Flevoland droog te houden. Dit betekende een extra 
inzet van de gemalen en medewerkers. Maar we zijn in onze 
polder bekend met het gezegde: “Droog maken vergde moed 
en vlijt, droog houden vergt de eeuwigheid”.  Of, zoals een 
akkerbouwer het vorige week zei tijdens een bestuurlijke 
excursie; Tja, het water wil wat deze zomer… 
 
In de overgangsperiode tussen het ‘droge en natte seizoen’ is 
ook nog het Bestuursakkoord Water getekend door het Rijk en 
de koepelorganisaties (IPO, VNG, Unie van Waterschappen en 
de drinkwaterbedrijven). Daarbij is het Waterschap vanaf dit 
jaar ook financieel verantwoordelijk voor de muskusrattenbe-
strijding en een deel van het Hoogwaterbeschermings-
programma. Ook zijn afspraken gemaakt tussen de VNG en de 
waterschappen om het rioleringsbeheer beter af te stemmen 
op het zuiveringsbeheer, waardoor er de komende jaren 
bespaard kan worden op de uitgaven aan beide kanten. In 
Flevoland hebben we de handschoen met alle gemeenten 
opgepakt om gezamenlijk voor dit maatschappelijk voordeel te 
gaan. Momenteel wordt daartoe een samenwerkingscase 
uitgewerkt, waaruit de concrete voordelen zullen blijken.  In het 
kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn we 
als Waterschap ook bezig met het energiezuinig maken van 
onder meer onze zuiveringen, waarbij we er zelfs naar streven 
om bij nieuwbouw ze energieneutraal te maken door zelf 
duurzame energie op te wekken. Het afvalwater leent zich daar 
bij uitstek voor en we zijn ook bezig met de mogelijkheid om 
waardevolle grondstoffen zoals fosfaat terug te winnen. 
Kostenreductie en milieuwinst gaan daarbij hand in hand. 
In de steden en dorpen zijn we inmiddels voortvarend aan de 
slag met het  beheer en onderhoud van het stedelijk water en 
de bijbehorende gemalen en stuwen, zoals we dat ook al lang 
deden in het landelijk gebied.  
Om nog even op de actualiteit in te gaan: Deze zomer hebben 
we als Waterschap, helaas in negatieve zin, langdurige 
mediabelangstelling genoten. Onze Dijkgraaf Henk Tiesinga, 
welbekend binnen het CDA, was onder vuur komen te liggen 
door publicaties in de media over zijn rol in het verleden als 
onafhankelijk voorzitter van de Windkoepel Noordoostpolder. 
Door de aanhoudende stroom negatieve publiciteit, vooral 
gevoed door opponenten van het Windmolenpark, heeft de 
Algemene Vergadering (AV) op 1 augustus besloten een 
onafhankelijk onderzoek in te laten stellen naar zowel de rol 
van dijkgraaf Henk Tiesinga als naar het verloop van het 
vergunningverleningstraject. Bureau WagenaarHoes 
organisatieadviseurs heeft dit onderzoek uitgevoerd, dat naast 
dossieronderzoek  bestond uit een groot aantal interviews met 
direct betrokkenen. Gelukkig kwam uit het onderzoek datgene 
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naar voren waar iedereen die onze Dijkgraaf en het 
Waterschap kent niet aan twijfelde, namelijk dat Dijkgraaf 
Tiesinga integer heeft gehandeld en er geen sprake is geweest 
van belangenverstrengeling. Ook het traject binnen de 
ambtelijke organisatie van keurontheffing cq. vergunning-
verlening is juridisch correct en inhoudelijk zorgvuldig verlopen.  
De AV heeft vervolgens in een extra vergadering begin 
september unaniem het vertrouwen uitgesproken in de 
Dijkgraaf. Hiermee is een vervelende periode voor alle 
betrokkenen en de Dijkgraaf in het bijzonder afgesloten.  
Nu kunnen we weer gewoon verder met datgene waar we voor 
staan en gaan als Waterschap,  namelijk zorgen voor de 
veiligheid, droge voeten en schoon water in Flevoland. 
Tenslotte is het nog aardig om te vermelden dat ‘ons’ CDA 
Tweede Kamerlid Bas Jan van Bochove  in het kader van de 
zomerstages van de Tweede Kamerleden een bezoek heeft 
gebracht aan Waterschap Zuiderzeeland. Samen met dijkgraaf 
Henk Tiesinga bezocht Van Bochove eerst gemaal Vissering 
op Urk. Gemaal Vissering pompt niet alleen water de polder 
uit, maar levert ook warmte aan bedrijven op Urk en elektriciteit 
aan het net. Op deze manier kreeg Van Bochove een goed 
beeld van het werk dat verzet wordt om Flevoland droog te 
houden. 
En last but not least: Er is me nog gevraagd om iets te zeggen 
over de verkiezingen voor waterschappen die nu in 2014 zullen 
plaatsvinden. Daar kan ik kort over zijn: als Waterschappen 
zijn we unaniem voorstander van directe verkiezingen, samen 
met de gemeenteraadsverkiezingen, oftewel: “De Dag van de 
lokale democratie”. Laten we ons daar samen sterk voor 
maken! 
 
Lida Schelwald-van der Kley, Heemraad Waterschap 
Zuiderzeeland namens het CDA 

 

CDA 2e kamerlid Bas-Jan van Bochove op zomerstage 
bij het Waterschap 

 
 


