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3

Voorstellen A-procedure

3.1

Principeverzoek middenspanningsstation (150/20kV) Flevopolder Midden
Met dit principeverzoek wordt een start gemaakt om de benodigde procedure te
starten voor het vergunningentraject voor een nieuw onderstation van Tennet en
Liander. Dit onderstation is nodig om de stroomcapaciteit te kunnen garanderen
voor versnelling van woningbouw (buiten de huidige prognoses om),
bedrijfsvestigingen, energieproductie of verzwaring van bestaande aansluitingen.
In gemeenten Dronten en Lelystad zijn twee locaties (A en B) naar voren
gekomen die de beste optie zijn met een duidelijke voorkeur voor locatie A
(Lelystad). Een voorkeur is uitgesproken voor locatie A vanwege de
meekoppelkansen vanuit energie en Lelystad Airport Businesspark (LAB). In het
vooronderzoek zijn ook de veiligheid- en aanvliegaspecten van Lelystad Airport
meegenomen. De formele RO procedures dienen uiteraard nog doorlopen te
worden. Voor beoogde locatie A volgt de bestemmingsplanprocedure.
Besluit:
1.

3.2

Akkoord te gaan met de voorgestelde locatie A voor een extra onderstation
van Tennet/Liander ten behoeve van Lelystad.

Aanwijzing belastingdeurwaarder gemeente Lelystad
Belastingdeurwaarders moeten door het college worden aangewezen voordat zij
als belastingdeurwaarder actief mogen zijn. Met dit besluit wordt een nieuwe
belastingdeurwaarder aangewezen.
Besluit:
1.

De heer A. Heijkoop aan te wijzen als belastingdeurwaarder van de
gemeente Lelystad.

4

Voorstellen B-procedure

4.1

Vaststelling subsidieregeling 'Herbruikbare bekers evenementen'
Door de Rijksoverheid is aangegeven dat per 2024 waarschijnlijk een verbod
ingesteld wordt op het gebruik van plastic wegwerpbekers voor éénmalig gebruik
bij voedseluitgiftelocaties.
Dit geldt wanneer dranken daar voor onmiddellijke consumptie worden verstrekt.
Vanaf 2024 volgt ook een verbod voor wegwerpverpakkingen voor éénmalig
gebruik bij voedseluitgiftelocaties voor andere producten voor onmiddellijke
consumptie zoals patatbakjes. Vanuit het Actieplan Duurzaamheid 2021-2024
heeft de gemeente een project opgenomen om plastic wegwerpbekers voor
eenmalig gebruik bij evenementen per 2025 te verbieden en het gebruik van
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wasbare herbruikbare bekers te stimuleren. De gemeente wil het gebruik van
wasbare herbruikbare bekers stimuleren.
De gemeente geeft door dit besluit invulling aan dit project, door maximaal
€10.000 euro subsidie beschikbaar te stellen in 2022 en 2023 om het gebruik
van wegwerpbekers voor éénmalig gebruik te beperken. Organisatoren van
evenementen in Lelystad worden daarmee ondersteund bij de huur of aanschaf
van herbruikbare wasbare bekers tot 50% van de huur met een maximum van
€2500 euro per evenement per jaar om zo hun evenementen te verduurzamen.
Als voorwaarde wordt gesteld dat deze bekers bij gebruik statiegeld bevatten
zodat zij na gebruik zoveel mogelijk weer worden ingeleverd.
Deze subsidie draagt positief bij aan het beperken van grondstoffenverbruik,
voorkomen van (zwerf)afval, een schonere ervaring van evenementen en de
klimaatdoelstellingen.

Besluit:

1. De subsidieregeling ‘Herbruikbare bekers evenementen’ vast te stellen.
2. Het aanvraagformulier Subsidieregeling ‘Herbruikbare bekers evenementen'
vast te stellen.
4.2

Eindevaluatie Integraal veiligheidsplan 2018-2022
Het aantal misdrijven in Lelystad is de afgelopen jaren fors gedaald. Het
rapportcijfer dat bewoners geven voor de veiligheid in hun eigen buurt is ook
gestegen. Helaas zijn de veiligheidsgevoelens niet gestegen. Dat blijkt uit de
eindevaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2022 die het college aan de
raad van Lelystad heeft aangeboden. De gemeente heeft gekeken naar de
uitvoering van het veiligheidsbeleid in de jaren 2018, 2019, 2020 en 2021.
Daaruit zijn tien aanbevelingen gekomen voor het nieuwe integraal
veiligheidsplan 2022-2026. Die aanbevelingen hebben betrekking op prioriteiten
zoals jeugd en veiligheid, mensenhandel, digitale veiligheid en maatschappelijke
tegenstellingen. Ook liggen er aanbevelingen op gebied van de bestaande
uitvoering, wijkaanpak, inzet politie en aanpak van onveiligheidsgevoelens. Het
nieuwe veiligheidsplan is eind dit jaar klaar.
Besluit:

1. De eindevaluatie Integraal veiligheidsplan 2018-2022 vast te stellen.
2. De aanbevelingen te verwerken in het nieuwe IVP 2022-2026.
3. De gemeenteraad te informeren door middel van de bijgevoegde
informatienota.

4.3

Vaststelling bestemmingsplan Visvijverweg 46-48
Gemeente Lelystad is voornemens om in het gebied Bestemmingsplan
Visvijverweg 46–48 te voorzien dat de tweede bedrijfswoning wordt omgezet in
een plattelandswoning.
Het ontwerp bestemmingsplan Visvijverweg 46–48 heeft gedurende 6 weken ter
inzage gelegen, van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022. Gedurende
deze periode kon er door een ieder een zienswijze tegen het ontwerpplan
worden ingediend. Tegen het ontwerp bestemmingsplan is één zienswijze
ingediend. Bij de vaststelling worden daarom wijzigingen voorgesteld. De raad
wordt voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
Besluit:

De Raad voor te stellen:
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1. De nota van beantwoording van zienwijzen bestemmingsplan Visvijerweg 4648 vast te stellen.
2. De wijzigingen in de toelichting en regels van het bestemmingsplan
Visvijverweg 46-48 vast te stellen.
3. Het bestemmingsplan Visvijverweg 46-48 gewijzigd vast te stellen. Het
bestemmingsplan bestaat uit de geometrisch bepaalde planobjecten als
vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00090-VG01 met de
bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een
ondergrond die is ontleend aan de basis registratie grootschalige topografie
d.d. 14-10-2021.
4. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4.4

Beantwoording schriftelijke vragen CU Herverdeling energiecompensatie
De ChristenUnie heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld over een initiatief
herverdeling energiecompensatie, die door middel van deze brief door het
college beantwoord worden. Inwoners krijgen te maken met een stijging van de
energiekosten. Inwoners en met name minima kunnen hierdoor financieel in de
knel komen. Vanuit de gemeente Lelystad zijn er diverse regelingen met
betrekking tot energiearmoede. Zo ontvangen minima zeer binnenkort een
eenmalige uitkering van €800,- ter compensatie van de stijging van
energiekosten. Daarnaast wordt door middel van beschikbare data – vanuit
armoede en duurzaamheid - in kaart gebracht waar minima wonen én waarbij
grote behoefte is aan energiebesparende maatregelen. Zodat de gemeente
inwoners kan ondersteunen bij het inzetten van energiebesparende maatregelen.
Naast deze regelingen komt de ChristenUnie met vragen over een initiatief voor
herverdeling van de energiecompensatie.
Besluit:
1.

4.5

De schriftelijke vragen van de ChristenUnie inzake herverdeling energiecompensatie te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

Plan van aanpak Kenniscentrum Nieuwe Natuur
Onze ontstaansgeschiedenis, onze pioniersgeest en onze unieke ontwikkelingen
maken Lelystad bij uitstek dé plek voor een kenniscentrum. Samen met partners
willen wij een kenniscentrum oprichten waar onderzoek gedaan kan worden,
onderzoekers elkaar kunnen ontmoeten, waar we het bredere publiek (onze
inwoners, onze regio, ons land, onze agrariërs en onze ondernemers) kunnen
betrekken bij onze unieke natuur en natuurprojecten. Ook het creëren van
bewustwording, eigenaarschap en gedragsverandering zijn belangrijke doelen.
Relevant voor eigen inwoners, bezoekers en scholen. Met het oprichten van een
New Nature Experience & Expertise Centre willen we alle partijen die betekenis
hebben of kunnen geven aan natuur voor mens, dier en stad verbinden en
Lelystad nóg sterker positioneren als hoofdstad van de nieuwe natuur.
Besluit:
1.

4.6

Kennis te nemen van het plan van aanpak Kenniscentrum Nieuwe Natuur en
dit plan van aanpak met bijgevoegde informatienota aan de raad aan te
bieden.

Volwassenenfonds Sport en Cultuur: 2022-2023
Een miljoen mensen in Nederland heeft geen geld om deel te nemen aan sport
of culturele activiteiten. Het Volwassenenfonds Sport en Cultuur (S&C) en de
gemeente Lelystad geloven dat juist dit belangrijke ingrediënten zijn voor een
gelukkig leven. Sport en cultuur is leuk, gezond en goed voor sociale samenhang
en contacten. En daarom willen we dit voor iedereen toegankelijk maken. Het
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Volwassenenfonds S&C en gemeente Lelystad willen een tegemoetkoming
bieden aan volwassenen om sport of culturele activiteiten te kunnen
ondernemen, indien zij dit financieel niet zelf kunnen.
Binnen de pilot van het Volwassenenfonds S&C kunnen volwassenen vanaf 27
jaar, die leven op 130% van het bijstandsniveau, een aanvraag doen. Bij
goedkeuring van een aanvraag zal de contributie of lesgeld voor een sport of
culturele activiteit uit het fonds worden betaald, voor maximaal een jaar lang.
Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen als kleding of de huur
van een instrument. Iedereen heeft namelijk recht om aan sport, dans,
beeldende kunst, theater of iets anders creatiefs te doen.
Besluit:

1. In te stemmen met de start van de pilot Volwassenenfonds Lelystad van het
Volwassenenfonds Sport en Cultuur voor het jaar 2022-2023.
2. Aan te sluiten bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur.
4.7

Informatienota’s over Illegale kamerverhuur, gevelpanelen Jol, platte daken
Atol - Zuiderzeewijk en brandveiligheid gevels bij risicovolle gebouwen
Het college en de raad hebben kennisgenomen van de stand van zaken van een
viertal projecten, te weten illegale kamerverhuur, gevelpanelen Jol, inventarisatie
en onderzoek brandveiligheid gevels bij risicovolle gebouwen en de platte daken
in de Atol – Zuiderzeewijk. De projecten hebben impact op de veiligheid van de
inwoners van Lelystad. Daarom is het gewenst dat de raad tussentijds wordt
geïnformeerd over de stand van zaken en de voorgenomen aanpak. De
projecten inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels bij risicovolle
gebouwen en platte daken Atol-Zuiderzeewijk zijn inmiddels afgerond. Voor wat
betreft het project illegale kamerverhuur geldt dat de handhaving van de illegale
kamerverhuur is opgenomen als een reguliere taak binnen het nieuwe VTHUP
en dat het een hoge prioriteit blijft houden. Het project gevelpanelen Jol wordt dit
jaar afgerond
Besluit:
1.

De raad met bijgaande informatienota's te informeren over de volgende
projecten “illegale kamerverhuur, gevelpanelen Jol, platte daken AtolZuiderzeewijk en inventarisatie en onderzoek brandveiligheid gevels bij
risicovolle gebouwen”.

Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022.
de secretaris,

de voorzitter,
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