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Van het bestuur 
Agenda 

- 15 juni: fietstocht Kempenaar, Kogge  en Karveel 

- 17 juni: werkbezoek de Hoven 

- 26 juni: algemene ledenvergadering  

- Deze zomer: werken aan de voorbereiding van de 

verkiezingen, waaronder het verkiezingsprogramma (zie 

verderop in deze nieuwsbrief) 

Rondje Lelystad 
Vrijdag 31 mei (het weer kon niet beter) reed de CDA-bus een 
rondje Lelystad waarbij achtergronden werden belicht van hoe 
Lelystad in de loop der jaren vorm is gegeven (de geschiede-
nis) en aandacht werd gegeven aan nieuwe ontwikkelingen (de 
toekomst). We stonden stil bij de ontwikkeling van de wijk 
Warande met de plussen en de minnen (stagnerende bouw). 
Hier bezochten we de drijvende woningen en kunstenaar Anne 
Salet. In het project Kavels voor Warande verandert hij samen 
met bewoners een braakliggende kavel in een levendige en 
kleurrijke tuin waar voor ieder wat wils te beleven is. 

 
Het project (zie foto) wordt mede ondersteund door de 
Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij.  
Voor info: 
http://www.knhm.nl/Projecten/TijdelijkeherbestemmingkavelsW
arandeLelystad 
en 
www.kavelsvoorwarande.blogspot.nl 
Natuurlijk ontbrak het natte deel niet aan de tocht met 
aandacht voor de Knardijk (met info over de veiligheid tegen 
overstroming) de hydrologie van het Bovenwater, Lelystad 
Haven en de Bataviakust. In Nieuw Land Erfgoedcentrum gaf 
de directeur Arjan Agema een doorkijkje naar de plannen ter 
plaatse gericht op het samen ontwikkelen van “Batavialand”.  
Het was niet alleen informatief maar ook gezellig met start en 
afsluitend drankje in AtolPlaza. 
 
Maarten Hofstra 

 

Van de fractie 
 
Het project Flevokust, echt een haalbare optie? 
Het project Flevokust is een ambitieus plan om in Lelystad een 
multimodale overslaghaven te ontwikkelen. Zoals vermeld in 
de vorige nieuwsbrief heeft de raad twijfels over de haalbaar-
heid van het plan, mede vanwege de koppeling met een aldaar 
te vestigen recyclingbedrijf. De raad heeft daarom door twee 
bureaus “second opinions” laten uitvoeren naar de 
bedrijfseconomische en juridische aspecten van de plannen. 
De resultaten van deze second opinions zijn inmiddels bekend. 
Dat was aanleiding voor het college de plannen hier en daar 
aan te passen. Ook deze aangepaste plannen zijn opnieuw 
aan de beide bureaus voorgelegd en inmiddels ook op de 
website van de gemeente bekend gemaakt zie de hierna 
vermelde link.   
http://raadvanlelystad.nl/frontend/user/81347fde-582c-409e-
b2d0-18bba22474b8/files/130611-sessie-6-Second-opinion--
communicatieplan.pdf. 
 
Hoewel beide bureaus erkennen dat door de gemeente hard is 
gewerkt om de plannen opnieuw aan te passen zitten de 
plannen nog vol onzekerheden zoals: 

• de zogenaamde green deal met het ministerie is ondanks 
dat er blijkbaar overeenstemming is met het ministerie nog 
niet door de minister ondertekend;  

• er is nog geen specifiek voor de Flevokust noodzakelijk 
bestemmingsplan in procedure gebracht;   

• de noodzakelijke ontheffing op basis van de Crisis en 
Herstel Wet is nog niet ondertekend; 

• nog niet duidelijk is of de uitgeschreven tender voor de 
containerterminal succesvol is; en 

• er is formeel nog geen EFRO-subsidie toegekend. 
 
Provinciale Staten beslissen niet eerder dan 3 juli 2013 over de 
vraag of men als provincie überhaupt wel wil participeren in 
een op te richten BV. Sterker nog binnen Statenfracties 
ontstaan twijfels over de zogenaamde ”dubbele petten risico’s”. 
De provincie is enerzijds participant in de BV en anderzijds 
verantwoordelijk orgaan voor de milieuhandhaving met 
betrekking tot het recyclingbedrijf. In de discussie tussen 
statenleden tekent zich de volgende lijn af (na al meer dan 10 
jaar praten over een multimodale overslag haven). Er doet zich  
zich een kans voor om voor havengeoriënteerde bedrijven een 
stuk haven infrastructuur aan te leggen, echter de keuze van 
de in dat havengebied te vestigen bedrijven acht men de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 
 
De gemeente ziet het te vestigen recyclingbedrijf als een min 
of meer noodzakelijke financiële drager om de plannen 
middels de verkoop van een groot stuk grond financieel rond te 
krijgen. Immers met de noodzakelijke dijkomlegging is een 
enorme investering gemoeid. Het is nu juist die koppeling van 
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de plannen van de haven aan het te vestigen recyclingbedrijf 
die naar onze waarneming de gemoederen in de Lelystadse 
samenleving  bezig houdt. Dit blijkt ook uit een viertal 
(inmiddels 7) burgerinitiatieven waarover de raad op 18 juni 
een besluit moet nemen. Deze burgerinitiatieven betreffen: 

• een verzoek om uitstel tot na een en te houden 
raadgevend referendum; 

• uitstel van de besluitvorming tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen 2014; 

• de borging van een deugdelijke inspraak voor burgers; en 

•  aanpassing van de verordening op het burgerinitiatief. 

Ze tonen duidelijk aan dat burgers zich grote zorgen maken 
over de beoogde havenontwikkeling in combinatie met het 
recyclingbedrijf. Ook blijkt uit inspraakreacties dat inwoners 
twijfelen aan de vraag of gelet op de bestaande container- en 
goederen stromen door Nederland een overslaghaven wel 

rendabel te exploiteren is. Ook  is blijkbaar de techniek met 
betrekking tot het upcyclen van secundaire bouwstoffen nog 
onderwerp van onderzoek elders. 
We vinden het als fractie erg lastig om onder een enorme door 
het college uitgeoefende tijdsdruk op 2 juli  een verantwoord  
“”go/no go”” besluit te moeten nemen, zolang we als raad 
onvoldoende zekerheden hebben over allerlei stappen die in 
de toekomst door verschillende partijen nog gezet moeten 
worden en we dus een in wezen onomkeerbaar proces met 
elkaar zouden moeten ingaan. Een havenontwikkeling als een 
stuk randvoorwaardelijke infrastructuur voor werkgelegenheid 
prima, maar niet tot elke prijs. Immers 17 kilometer kustlijn kan 

bij een slimme stimulering van toeristische trekkers  (zoals de 
ontwikkeling van Batavialand) misschien wel meer blijvende 
werkgelegenheid bieden dan op basis van de koppeling van de 
haven aan de plannen van het recyclingbedrijf op dit moment 
hard te maken is. Misschien is het verstandiger om toch nog 
eens nader in te zoomen op een havenontwikkeling zonder 
recyclingbedrijf.  
Op de algemene ledenvergadering op 26 juni (zie elders in 
deze nieuwsbrief) zullen wij graag met de leden hierover van 
gedachten wisselen. 
 
Verordening leerlingenvervoer 
Op 14 mei werd in de raad een voorstel van het college 
behandeld inzake een wijziging van de verordening  op het 
leerlingenvervoer. Doel was het bewerkstellingen van een 
forse bezuiniging. In het voorstel zijn de criteria om voor 
leerlingenvervoer in aanmerking te komen verscherpt. Wij 
hebben gewezen op de nadelige gevolgen voor ouders van 
leerlingen die zijn aangewezen op passend voltijds onderwijs 
buiten Lelystad. Naast cluster 2-, 3-, of 4-onderwijs, religieuze 
redenen of de vrije school is het ontbreken van passend 
onderwijs voor begaafde en getalenteerde kinderen een reden 
waarom deze buiten Lelystad naar school gaan. Het college 
stelde weliswaar dat de laatste jaren voor de categorie 
begaafde leerlingen verschillende initiatieven in Lelystad zijn 
ontplooid. Ze wilde daarom vervoer van kinderen naar het 
zogenaamde Leonardo-onderwijs elders niet meer vergoeden. 
Recent onderzoek van Simone Doolaard (ook vermeld in 
Trouw) geeft aan dat deze initiatieven voor hoogbegaafde 
leerlingen niet werken. Ze zegt dat een plusklasje en een 
plusboekje niet de begeleiding opleveren die juist excellente 
leerlingen nodig hebben. Het kan meer gezien worden als een 
vorm van bezigheidstherapie. De VVD heeft in de Tweede 
Kamer zelfs bij motie om passend onderwijs voor hoogbe-
gaafde kinderen gevraagd. Het schrappen van leerlingen-
vervoer voor deze categorie past volgens de CDA-fractie dan 
ook niet bij het uitgangspunt ‘benutten van talenten’, maar 
dreigt tot vertrek van die talenten uit Lelystad.  
Het CDA had samen met de ChristenUnie een amendement 
opgesteld, om leerlingenvervoer te handhaven indien geen 
passend onderwijs in Lelystad aanwezig is. Ook dienen 
kinderen die nu buiten Lelystad naar school gaan onder de 
nieuwe verordening recht blijven houden op een vergoeding.  
Door het college werd ons gezamenlijk amendement ontraden. 
Bij stemming bleek dat slechts de fracties van ChristenUnie, 
Bindend Lokaal en CDA voor stemden en de andere fracties 
tegen stemden en het amendement werd verworpen. 
 
Een door de ChristenUnie ,Bindend Lokaal en het CDA 
ingediend amendement om reiskosten voor stages buiten 
Lelystad wel te vergoeden haalde het bij stemming wel. Uit de 
media (Omroep Flevoland en SBS 6) begrijpen we dat veel 
ouders toch wel moeite hebben met de verscherping van de 
criteria. Zie de hierna vermelde link 
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http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/102722/lelystad-
bezuiniging-leerlingenvervoer-treft-autistische-kinderen. 
 
Doorontwikkeling RHA (Roy Heiner Academie) en 
versterking MBO onderwijs 
Op 28 mei 2013 was in de raad een collegevoorstel aan de 
orde om samen met de provincie gelden beschikbaar te stellen 
voor versterking van het MBO-onderwijs in Lelystad. In het 
voorstel ging het om twee zaken. 
 
A.Versterken van het onderwijs Composieten in Flevoland 
De doelstelling van het Plan van aanpak Onderwijs 
Composieten in Flevoland luidt als volgt: “Het behouden en 
versterken van de bedrijvigheid, werkgelegenheid en 
kennisinfrastructuur in Flevoland op het gebied van 
composieten door zorg te dragen voor voldoende en kwalitatief 
goed opgeleid personeel”. 
 
De realisatie van voldoende en goed opgeleid personeel is 
essentieel voor het versterken van de composietindustrie in 
Flevoland en bovendien van groot belang voor het 
daadwerkelijk verbeteren van het innovatieklimaat en het 
aantrekken van bedrijvigheid in het bijzonder. 
Het betreft een totaalplan voor Flevoland. De plannen van het 
MBO College Lelystad worden onder de vlag van Compoworld 
gebracht waardoor er een stevig samenwerkingsverband 
ontstaat tussen de MBO-instellingen in de Flevoland. Ook leidt 
dit tot versterking van de samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven in de stad en provincie . 
 
B. College4Leadership 
De doelstelling van het plan van aanpak College4Leadership: 
Leren van Topsport luidt als volgt: ”Jonge mensen op MBO 
niveau IV opleiden tot daadkrachtige professionals voor het 
bedrijfsleven. Studenten volgen daarvoor een hoogwaardige 
MBO-opleiding waarin het doorleven van principes uit de 
top(zeil)sport is geïntegreerd. De jongeren worden beter 
toegerust de opleiding met succes af te ronden waardoor meer 
jongeren uit Lelystad kunnen doorstromen naar het HBO. 
Daarnaast wordt gestreefd het niveau IV opleidingsaanbod in 
Lelystad te versterken zodat meer jongeren een MBO 
opleiding in Lelystad volgen”. 
 

 
 

De kern van het College4Leadership is een programma 
waarbij leerlingen in “MBO niveau IV aan de hand van 
elementen uit de topsport (doelen zetten, hard werken, focus 
etc.) beter in staat zijn hun opleiding af te ronden, zodat meer 
jongeren succesvol de overstap naar het HBO zullen zetten. 
Dit krijgt vorm aan de hand van een intensief zeilprogramma 
als onderdeel van het eerste jaar van alle opleidingen MBO 
niveau IV bij het MBO College Lelystad. Tijdens dit programma 
doorleven studenten de principes van de topzeilsport. Aan 
boord worden de studenten gecoacht op topsportmentaliteit, 
80% van deze coaching wordt verzorgd door de coaches van 
Team Heiner, 20% van de coaching aan boord wordt verzorgd 
door de studiecoaches van het MBO College Lelystad. In de 
reguliere beroepsopleiding komen deze principes weer terug.  
 
De totale gemeentelijke bijdrage, die gefaseerd tussen 2013 
en 2015 beschikbaar wordt gesteld is al volgt verdeeld: 

1. college4Leadership :  213.655 

2. onderwijs composieten 193.830 

3. bijdrage aan compoworld   30.000  

Totaal    437.485  

Aan beide voorstellen was de voorwaarde gekoppeld dat de 
provincie Flevoland bereid zou zijn ook haar bijdrage (van in 
totaal 562.718 ) als cofinanciering in te brengen, waartoe 
inmiddels Provinciale Staten ook hebben besloten. 
Door de fracties van de ChristenUnie, CDA, Groen Links en 
Bindend Lokaal is een amendement ingediend ertoe strekkend 
dat wel steun zou worden verleend aan de versterking van het 
composieten onderwijs omdat dit  een belangrijke impuls is  
voor middelbaar technisch onderwijs in onze stad en bijdraagt 
aan innovatie en daarmee de economische ontwikkeling. 
Ten aanzien van het onderdeel College4leadership waren de 
indieners van het amendement van mening dat het daarmee 
beoogde doel de het onderwijsveld zelve is. Ons amendement 
bleek het bij stemming niet te halen. Uiteindelijk werd na een 
discussie steun verleend aan een voorstel van de Inwoners 
Partij Lelystad op grond waarvan aan het voorstel van het 
college een bepaling werd toegevoerd, luidend : 
 
Na de subsidieperiode is het MBO niveau IV versterkt, is de 
instroom vergroot, zijn er nieuwe technische opleidingen 
ontwikkeld, verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven is 
gemaakt en is de doorstroom naar HBO Windesheim 
gerealiseerd . 
 
Omdat in het collegevoorstel beide zaken aan elkaar waren 
gekoppeld en wij als fractie vóór het composietenonderwijs zijn 
hebben wij dit amendement gesteund. We hopen maar dat na 
afloop van de subsidieperiode beoogde doelen ook zijn 
behaald, temeer omdat de wethouder tot onze verbazing niet 
op voorhand zich wilde binden aan de toezegging dat bij het 
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niet behalen van de doelen de subsidiegelden naar de 
gemeente zouden moeten terugvloeien.  Merkwaardig, toch ??     
 
De jaarrekening en de kadernota 
De jaarrekening liet zowaar een positief resultaat zien na eerst 
de reserves met ongeveer 8 miljoen te hebben afgeroomd! In 
feite zijn we dus gewoon ruim 7 miljoen achteruit geboerd. 
Kijken we naar de financiële prestaties van dit college dan zijn 
de reserves sinds 2010 met bijna 60 miljoen afgenomen tot 81 
miljoen nu (waarvan 62 miljoen afkomstig is van de verkoop 
van NUON aandelen). Ook de schuldenpositie is met 75 
miljoen toegenomen tot 220 miljoen en staat het grondbedrijf 
onder water!  
Men beroept zich op de crisis. Dat is het zeker niet alleen. Dit 
college heeft geen echte besluiten durven nemen, het 
collegeprogramma was maatgevend en in beton gegoten. Over 
een herziening viel niet te praten. Daarnaast zijn er ook 
merkwaardige besluiten genomen, zoals een ontwerp laten 
maken voor de MFA Warande (7 ton)  dat de ladekast in kan, 
het uithanden geven van de parkeerexploitatie kust, onbenutte 
belastingscapaciteit voor het riool niet uitnutten,  Roy Heiner,  
men is veel geld blijven steken in de promotie en ontwikkeling 
van nieuwbouw hoewel er nauwelijks vraag naar is etc. 
Een minder sterke verslechtering van de financiële positie was 
dus zeer wel mogelijk geweest. Dit is des te meer een 
probleem nu er een korting dreigt op de ICL-gelden (we 
ontvangen jaarlijks 15 miljoen van het Rijk omdat Lelystad 
destijds te ruim is opgezet) en er grote decentralisaties op ons 
afkomen zoals de WMO, de overdracht van de AWBZ en de 
Jeugdzorg. Deze overdracht gaat met kortingen gepaard. Als 
CDA-fractie willen we ons bij de verkiezingen hard maken de 
huishoudelijk hulp redelijk overeind houden( Op 26 juni meer 
hierover). Daarvoor hebben we geld nodig. Nu de reserves 
flink afgeroomd zijn zal dat een stuk lastiger worden en moet 
dit geld deels gevonden worden op de begroting. 

 
 
De kadernota 
Wat opvalt in de kadernota van dit jaar is dat men vooral kijkt 
voor na 2014. Voor het komende begrotingsjaar worden 
nauwelijks nieuwe initiatieven genomen. Het college lijkt wel 
uitgeregeerd. Dit is des te schrijnender gezien de precaire 
financiële situatie die tot 2015 nog verder verslechtert (daling 
reserves met nog eens 11 miljoen). Raadsbreed is men zeer 

teleurgesteld over deze kadernota. Dat zal volgende week ook 
wel blijken tijdens de algemene beschouwingen. De CDA-inzet 
zal dan, naast een kritische beschouwing op de prestaties van 
dit college, vooral gericht zijn op hoe het beter kan. 
 
Voorbereidingen verkiezingen 
Op zaterdagochtend 25 mei is met ruim 10 mensen 
gebrainstormd over hoe te komen tot een verkiezings-
programma met voor de Lelystedeling herkenbare punten. De 
kritiek op het vorige programma was onder andere dat dat te 
algemeen was. Dat willen we nu beter doen. De 
zaterdagochtend heeft leuke en naar wij menen goede ideeën 
opgeleverd. Daar wordt nu verder aangewerkt en op 26 juni 
tijdens de algemene ledenvergadering zullen we jullie hierover 
nader informeren en hierbij betrekken. Ook in de nieuwsbrief 
van half juli zullen we daar uitgebreid op terugkomen. Dan zal 
ook het campagneteam worden voorgesteld. 
Nieuwsgierig of wil je er bij betrokken worden meld je aan bij 
het bestuur of kom naar de ALV. 
 
Leo Caniels en Wim Bussink 
 
CDA helpt bewoners van Hanzeborg bij de 
avondvierdaagse  
Het gebeurde op een mooie zonnige koude woensdag avond 
in mei. We (4 CDA’ers) verzamelden in het gebouw Hanzeborg 
en daar troffen we een paar bewoners aan die zich hadden 
aangemeld om mee te doen aan de avondvierdaagse.  

 
Na een korte kennismaking zijn wij met zo’n 30 vrijwilligers van 
verschillende organisaties en 20 bewoners aan de wandeling 
begonnen. We volgden de fietspaden langs nieuwe en 
bestaande wijken in de stad, met als doel gezond bewegen in 
de buiten lucht, met elkaar in contact te komen, en heel veel 
gezelligheid. Op verschillende locaties langs de weg stonden 
Lelystedelingen om ons aan te moedigen. Na ongeveer 2,5 
kilometer gelopen te hebben werden we getrakteerd op een 
kopje koffie/thee en koek. 
Na een mooie tocht van 5 kilometer door voor mij nog 
onbekende straten van Lelystad eindigde deze leuke avond 
met nieuwe vriendschappen. Zeker voor herhaling vatbaar.  
 
Mina de Rooij el Marhfoul 


