
INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
In dit bandje zijn de verslagen opgenomen van de deelsessies die zijn gehouden op 
het Opinieplein (de politieke markt) van donderdag 29 november 2007. 
 
 
 
Deelsessie 1:  Rapport Rekenkamer Wijkgericht Werken. 

- met bijlage. 
 
 
Deelsessie 2:  Windmolenbeleid. 
 
 
 
Deelsessie 3:  Parkeervergunningen Stadshart. 
 
 
 
Deelsessie 4:  Nieuwbouwlocatie Warande. 

- met bijlage. 
 
 
 



Conclusies OPINIEPLEIN  29 november 2007 
 

Deelsessie 1 – Rapport Rekenkamer Wijkgericht Werken.           
Informatieverstrekking en voorbereiding op raadsbehandeling . 
 
Tijdstip. 
Van 19.30 – 20.30  uur in de raadzaal. 
 
Voorzitter                         : Zeger van der Houwen.  
Toelichting                      : de heer J. Bonhof, voorzitter van de Rekenkamer, 
mevrouw I. Koopmans en mevrouw I. Tan, leden van de Rekenkamer. 
Griffier                             : Jaap Woltjer. 
Aantal belangstellenden: ca. 35 personen. 
 
Inhoud bespreking:                
Presentatie aan de hand van sheets (bijlage). 
 
Naar aanleiding van de presentatie worden de volgende punten besproken: 
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn grotendeels door het college over 
genomen. De Burger Centraal vormt eigenlijk het actieplan waarin veel de van de 
aanbevelingen terug te vinden zijn. Van belang is om vraaggericht werken tot 
speerpunt te maken. 
 
De Rekenkamer concludeert dat in conclusie D dat het college geen krachtige sturing 
liet zien. De Rk heeft niet onderzocht wat daarvoor de redenen waren. Verbetering 
van deze constatering moet in het politiek bestuurlijk proces worden gezocht. 
Ook heeft de Rk besloten geen onderzoek te doen naar de hoogte van de uitgaven 
voor Wijkgericht erken en de redelijkheid daarvan. 
 
Ondanks het enthousiasme van de medewerkers van de wijkposten lijken deze tot 
klachtenbureaus te zijn geworden. De Rekenkamer concludeert dat het ontbrak aan 
“management van verwachtingen” en beveelt  (in aanbeveling 1 en 8)  aan de 
wijkposten centraal in beeld te stellen. 
 
Het functioneren van de wijkraden werd niet onderzocht, de Rekenkamer heeft 
keuzen moeten maken om binnen budget en tijd te blijven. 
 
Zeer belangrijk is het om bottum-up werken intensief te monitoren en te managen. 
Het gaat niet vanzelf. Een vertegenwoordiger van een wijkraad bevestigd aan de 
hand van een voorbeeld dit beeld en toont zich  tevreden met het rapport. 
 
Wethouder de Jager geeft aan dat het college graag met de raad de conclusies en 
aanbevelingen zal bespreken en adviseert dit in samenhang te doen met de 
bevindingen van buro Movisie. 
 
  
 
Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat ten minste de fracties van de PvdA, LL en de IP met het 



college van gedachten zullen wisselen aan de hand van het rapport en de reactie 
van het college. 
 
Vervolgtraject:  
 
In samenhang met rapport Movisie agenderen. 
 
Contactadres voor vragen of opmerkingen over deze conclusies: 
griffie@lelystad.nl     tel. 0320 – 278 417. 
 

 



Conclusies OPINIEPLEIN  29 november 2007 
 

Deelsessie 2 – Windmolenbeleid.           
Informatieverstrekking. 
 
Tijdstip. 
Van 19.30 – 20.30  uur in kamer 7&8. 
 
Voorzitter                         : Simon van Erk.  
Toelichting                      : wethouder Jop Fackeldey. 
Griffier                             : Henk Riepma. 
Aantal belangstellenden: ca. 26 personen. 
 
Inhoud bespreking:                
Wethouder Jop Fackeldey licht het collegebesluit toe om het moratorium op de 
plaatsing van windmolens op te heffen. Voorlopig zal geen eigen windmolenbeleid 
worden opgesteld, maar zal het provinciale beleid worden gevolgd. De provincie wil 
komen tot een uitbreiding van de capaciteit met beduidend minder molens om de 
verrommeling van het landschap tegen te gaan. Daartoe wordt een ondergrens van 
12 molens van 3 MW gehanteerd, waarbij grotendeels hetzelfde vermogen elders 
moet worden gesaneerd. Over de uitvoerbaarheid van dit beleid heeft hij nog wel 
enige zorg. De provincie komt nog met een eigen onderzoek naar de haalbaarheid 
van de beleidsregel windenergie.   
Naar aanleiding van vragen geeft het college het volgende aan. Aangezien er 
voorlopig geen eigen windmolenbeleid wordt ontwikkeld zal nog worden nagegaan of 
een evaluatie van het vorige gemeentelijke windmolenbeleid wel zinvol is.  
Het project Accres zal geen problemen opleveren voor het plan Buitenhof. Het geluid 
zal niet uitstijgen boven het verkeerslawaai van de A6. Hierover is met de 
initiatiefnemer gecommuniceerd. 
Het nieuwe windmolenbeleid betekent dat wel een bijdrage wordt geleverd aan de 
gemeentelijke doelstelling voor duurzame energie. De capaciteit van Accres is winst 
en nieuwe lijnopstellingen zullen ook een bescheiden (10 tot 15%) meeropbrengst 
hebben. Het zal niet eenvoudig zijn om windmolens te bouwen in de randmeren. 
Bij het saneren van windmolens zijn er publiekrechtelijk weinig mogelijkheden om  de 
eigenaar er toe te bewegen de hele molen met de fundering te verwijderen. Getracht 
zal worden dit mee te nemen in de deal. 
Voorts zegt het college toe een plattegrond te zullen aanleveren waarop de 
bestaande molens zijn aangegeven, alsmede de locatie van Accres. 
 
Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het 
college heeft toegezegd nog een plattegrond te zullen aanleveren. 
 
Vervolgtraject:  
Geen. 
 
Contactadres voor vragen of opmerkingen over deze conclusies: 
griffie@lelystad.nl     tel. 0320 – 278 353. 
 

 



Conclusies OPINIEPLEIN  29 november 2007 
 

Deelsessie 3 – Parkeervergunningen Stadshart           
Informatieverstrekking en voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
 
Tijdstip. 
Van 19.30 – 20.30  uur in der raadszaal. 
 
Voorzitter                         : Ank van Rijnsoever.  
Toelichting                      : wethouder Jaap Lodders. 
Griffier                             : Maggie Westerbaan. 
Aantal belangstellenden: ca. 14 personen. 
 
Inhoud bespreking:                
Wethouder Lodders presenteert het nieuwe stelsel parkeervergunningen Stadshart. 
In het kort refereert de wethouder aan de nota die in 2005 is vastgesteld, waarvan dit 
voorstel een uitwerking is. Het doel van het nieuwe stelsel parkeervergunningen 
Stadshart is het sturen van het parkeerbeleid in het Stadshart.  Een concept voorstel 
is besproken in de Klankbordgroep stadshart waarin de ondernemers zijn 
vertegenwoordigd.  
Vergunningen worden op kentekens uitgegeven. Één op de vijf werknemers heeft 
recht op een vergunning. De vraag wordt gesteld of deze limitering juridisch 
gewaarborgd is. Wethouder Lodders zegt toe dat deze vraag wordt beantwoord voor 
de raadsvergadering van 6 december.  
De kosten voor het wijzigen van een vergunning in verband met bijvoorbeeld een 
nieuw kenteken bedragen € 4,65. (legeskosten). Deze bestaat nu en wordt niet 
gewijzigd. 
Voor de mantelzorgers wordt apart de mantelzorgvergunningen in het leven 
geroepen. Vergunningen voor mantelzorgers worden gekoppeld aan het adres van 
de persoon die de mantelzorg nodig heeft.  
Abonnementen voor OV-reizigers zijn in dit voorstel niet meegenomen. De huidige 
regeling wordt gerespecteerd. Er vinden onderhandelingen plaats met de NS over 
een toekomstige regeling 
Wat betreft de parkeerontheffingen voor bijvoorbeeld trouwauto’s,  leveranciers en 
monteurs verandert er niets zij kunnen gebruik blijven maken van de uniforme 
ontheffing op basis van het RVV.. 
De staffeling van de bedragen is op verzoek van de ondernemers opgenomen. Het 
nieuwe stelsel is de regulering van het aantal parkeerplaatsen.  
Het verschil van de zeven dagen staffeling komt voort uit het soort gebruik, 
gerelateerd aan kantoor functie of detailhandel/horeca.    
Het college kan ontheffingen uitgeven op basis van de RVV. 
Het is uitgesloten dat voor bewoners een derde vergunning wordt afgegeven.  
Ook komt betaald parkeren bij het combinatiegebouw hoek Zuigerplasdreef 
Neringweg. Voor bewoners komt een regeling. Handhavers worden hiervan in kennis 
gesteld.  
In de parkeerexploitatie is rekening gehouden met het huidige voorstel.  
De STADS-Partij merkt op dat het parkeerbeleid in het Stadshart verkeerd is. Zij 
willen zo min mogelijk belemmeringen die een last worden voor de ondernemers in 
het Stadshart. 
 



In een eerdere reactie hebben de PvdA en de SP juist gevraagd om de notitie niet ter 
vaststelling voor te leggen. 
 
Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en na enige 
aanpassingen aan de raad voorgelegd kan worden ter behandeling. 
 
Vervolgtraject:  
Raadsbehandeling op 6 december 2007. 
 
Contactadres voor vragen of opmerkingen over deze conclusies: 
griffie@lelystad.nl     tel. 0320 – 278 353. 
 

 
 

 



Conclusies OPINIEPLEIN  29 november 2007 
 

Deelsessie 4 – Nieuwbouwlocatie Warande.           
Informatieverstrekking en voorbereiding op besluitvorming in de raad. 
 
Tijdstip. 
Van 21.00 – 22.30  uur in de raadzaal. 
 
Voorzitter                         : Zeger van der Houwen.  
Toelichting                      : wethouder Jop Fackeldey. 
Griffier                             : Jaap Lodders. 
Aantal belangstellenden: ca. 64 personen. 
 
Inhoud bespreking:                
Toelichting wethouder Fackeldey aan de hand van lichtbeelden (bijlage). 
Over de volgende gesprekspunten worden vragen en opmerkingen gemaakt: 
 
Op de zogenoemde boerderijlocatie wordt extra aandacht voor Warande getrokken. 
 
De eerste  voorzieningen voor de bewoners worden zo gepland dat een 
basisvoorziening (i.c. een “nood”supermarkt) in deelplan1 aanwezig is. Daarna zal de 
aanvulling op deze voorzieningen beschikbaar komen als ook deelplan 2 wordt 
opgeleverd, zodat een redelijk draagvlak aanwezig is.  
De deelplannen zullen steeds worden afgerond, zodat bouwoverlast wordt beperkt. 
 
Omdat de grond duurder uitviel dan aanvankelijk gedacht, wordt met ongeveer 3 – 
10 % verdicht. Vooral de stedenbouwkundige structuur wordt hierdoor (enigszins ) 
aangepast. Dit resulteert in ongeveer 24 woningen per ha. 
 
De fietstunnels zitten in het krediet,  in de budgetten voor groot onderhoud en in de 
aanpassingen aan de rotondes. 
 
Het plan kent geen vaarroutes, zodat bijvoorbeeld drijvende woningen niet varend 
kunnen worden aangevoerd / verplaatst. 
 
Het groene karakter van dit stadsdeel wordt vooral gevormd door grootschalige 
groene (en blauwe = water) voorzieningen. De woongebieden zullen wellicht een 
naar lelystadse begrippen wat stedelijker aanzien bieden.  
 
Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat  het onderwerp voldoende werd besproken en in raad 
kan worden geagendeerd. 
 
Vervolgtraject:  
Het voorstel zal op 13 december worden behandeld door de raad. 
 
Contactadres voor vragen of opmerkingen over deze conclusies: 
griffie@lelystad.nl     tel. 0320 – 278 417. 
 

  


