Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezig

Besluitenlijst College
24-08-2021
9:00 - 12:00
Kiekendief
Burgemeester Baltus
Wethouders Elzakalai, Schoone, Baaten, Van Noort en gemeentesecretaris
Schepers en bestuurssecretaris Pjetri.
Wethouder De Vreede

3

Voorstellen A-procedure

3.0.1

Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (In
zomerreces paraaf procedure, datum besluit 22 juli 2021)
Het college heeft burgemeester A.E.H. Baltus aangewezen als buitengewoon
ambtenaar van de burgerlijke stand. Zij is in de gemeente Lelystad nu bevoegd
huwelijken te voltrekken en partnerschappen te registeren.
Besluit:

Burgemeester A.E.H. Baltus aan te wijzen als buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand.
3.0.2

Beantwoording schriftelijke vragen inzake tarief
gehandicaptenparkeerkaart (In zomerreces paraaf procedure, datum besluit
22 juli 2021)
De fracties van Groenlinks en D66 hebben naar aanleiding naar aanleiding van
een bericht van Omroep Flevoland op 16 juni jl. over de tarieven voor
gehandicaptenparkeerkaarten in de verschillende gemeenten in Flevoland
schriftelijke vragen gesteld. Het college beantwoordt de vragen met bijgaande
brief.
Besluit:

De schriftelijke vragen van de fracties van Groenlinks en D66 inzake het tarief
van de gehandicaptenparkeerkaart met de bijgevoegde brief te beantwoorden.
3.0.3

Informatienota maatregelen Veilig Thuis Flevoland (In zomerreces paraaf
procedure, datum besluit 9 juli 2021)
Het college informeert de gemeenteraad over een urgente situatie die is ontstaan
bij Veilig thuis Flevoland en maatregelen die zijn genomen om de situatie op te
vangen. Door een grote toename in het aantal zorgmeldingen en de complexiteit
daarvan, lukt het Veilig Thuis op dit moment niet om de zorgmeldingen binnen de
wettelijke termijnen te behandelen. Daarom heeft Veilig Thuis maatregelen
genomen om de situatie op te vangen.
Besluit:

De raad te informeren over de situatie en maatregelen Veilig Thuis Flevoland
conform bijgaande informatienota.
3.0.4

Subsidieplafond tijdelijke regelingen cultuur Covid 19 2021 (In zomerreces
paraaf procedure, datum besluit 22 juli 2021)
Door het rijk is in 2021 naar aanleiding van de Covid-19 maatregelen een
compensatiebudget beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de lokale
culturele infrastructuur. Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad besloten deze
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middelen geheel voor dit doel in te zetten en toe te voegen aan de post cultuur in
de Programmabegroting 2021.
Door middel van twee subsidieregelingen worden de, door de gemeente Lelystad
extra ontvangen middelen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de
schade ten gevolge van de Covid-19 maatregelen, ingezet ten behoeve van de
lokale culturele infrastructuur.
Het doel van deze subsidieregelingen is om de culturele infrastructuur in Lelystad
die als gevolg van de Covid-19 maatregelen in zijn voorbestaan bedreigd wordt,
financieel te ondersteunen en perspectief te bieden voor de periode die volgt
wanneer de Covid-19 maatregelen nog zeer beperkt of niet meer van toepassing
zijn. Daarmee wordt voorkomen dat de lokale culturele infrastructuur als gevolg
van de COVID-19 maatregelen onherstelbaar wordt aangetast.
Op grond van het raadsbesluit heeft het college voor beide regelingen de
subsidieplafonds voor de periode 1 januari – 31 december 2021 vastgesteld.
Besluit:

1. Voor de Tijdelijke subsidieregeling coronasteun amateurkunst gemeente
Lelystad, voor de periode 1 januari – 31 december 2021 een
subsidieplafond vast te stellen van € 60.000,--.
2. Voor de Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 compensatie lokale
culturele organisaties Lelystad voor de periode 1 januari – 31 december
2021 een subsidieplafond vast te stellen van € 445.000,--.
3.0.5

Vergunning Benelux tour (In zomerreces paraaf procedure, datum besluit
3 augustus 2021)
Op 3-8-2021 hebben de burgemeester en het college van burgmeester en
wethouders van Lelystad, ieder voor zover zij daartoe bevoegd zijn, besloten om
een beschikking te verlenen aan de Benelux Tour, voormalig Binckbank Tour. De
Benelux Tour is een meerdaagse wielerwedstrijd die plaatsvindt in de Benelux. In
het kader van deze wedstrijd, waar veel profwielerploegen aan deelnemen, vindt
op 31 augustus 2021 een individuele tijdrit plaats in Lelystad. De tijdrit start bij
Bataviastad en finisht op de Houtribdreef ter hoogte van de Kempenaarbrug. De
beschikking is onder voorschriften verleend. Ook wordt de organisatie gewezen
op de Coronaregels die op dat moment gelden.
Besluit:

1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder
voor zover zij daartoe bevoegd zijn, besluiten:
De beschikking voor de tijdrit in het kader van de Benelux Tour
(voorheen Binckbank Tour) op 31 augustus 2021 te verlenen onder
voorschriften, conform bijgevoegde beschikking.
3.1

SPUK bijdrage N.V. Sportbedrijf Lelystad 2021
Om sport en beweging te stimuleren konden gemeenten, sportverenigingen en
sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen
(Sportbesluit). Dit recht op aftrek is met ingang van 1 januari 2019 vervallen.
Gevolg is dat door het vervallen van het recht op aftrek van btw zowel bij
Sportbedrijf Lelystad (eigenaar sportaccommodaties) als bij de gemeente
Lelystad (eigenaar gymzalen) een nadeel is ontstaan.
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Besluit:

1. In het kader van de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) de N.V.
Sportbedrijf Lelystad voor 2021 een incidentele subsidie te verlenen van
maximaal € 507.846,74
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Voorstellen B-procedure

4.1

Verklaring van geen bedenkingen Hotel Lelystad Airport
Door Caransa Groep B.V. is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
realisatie van een nieuw hotel aan de Airport Plaza 1 in Lelystad. Het nieuwe
hotel is ter vervanging van het bestaande hotel en zal op hetzelfde perceel
gebouwd worden, maar wel anders gesitueerd. Het nieuwe hotel zal in omvang
groter worden dan het bestaande hotel. Het nieuwe hotel bestaat uit 8
verdiepingen (plus een dakopbouw) met in totaal 119 hotelkamers. Op de
begane grond zullen diverse voorzieningen worden gerealiseerd zoals een
restaurant en vergaderfaciliteiten. Op de 8e verdieping komt een skybar met
terras. Deze aanvraag is niet passend binnen de door de raad vastgestelde
bouw- en gebruiksregels voor dit perceel in het geldende bestemmingsplan
"Lelystad Luchthaven". Omdat de aanvraag niet voldoet aan de regels van het
geldende bestemmingsplan moet de aanvraag tevens aangemerkt worden als
een aanvraag tot afwijking van het bestemmingsplan. Voor de daarbij behorende
procedure dient de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen af te
geven. Bij de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing ingediend waaruit blijkt
dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening dit plan aanvaardbaar is en
dat er dus geen aanleiding/reden is om geen medewerking te verlenen aan de
aanvraag.
Besluit:

1. Medewerking te verlenen aan een afwijking van het bestemmingsplan
om de aangevraagde omgevingsvergunning voor een nieuw hotel aan de
Airport Plaza 1 in Lelystad mogelijk te maken onder de voorwaarde dat
eventuele planschade voor rekening van de initiatiefnemer is;
2. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende
informatie bevat om te oordelen dat er geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu zijn te verwachten;
3. Vast te stellen dat voor dit plan geen milieueffectrapport noodzakelijk is.
4. De raad voor te stellen:
4.1 Een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het
ingediende bouwplan voor het realiseren van een hotel op het perceel
aan de Airport Plaza 1, op grond van artikel 2.27 Wabo, juncto artikel
3.11 Wabo, juncto artikel 6.5 Bor;
4.2 Bij geen zienswijzen de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen
aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen;
4.3 Geen exploitatieplan vast te stellen voor dit bouwplan.
4.2

Besluitvorming vaststelling bestemmingsplan Herinrichting locaties
Edelhertweg
Wageningen Plant Research (WPR) is een onderdeel van Wageningen
University Research. WPR in Lelystad doet onderzoek naar onder meer
akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, alsmede toepassing van te
verkrijgen / verkregen duurzame energie.
Het huidige bouwblok aan de Edelhertweg 1 en 3 heeft weinig tot geen
uitbreidingsmogelijkheden. Dit terwijl Wageningen Plant Research de komende
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jaren groei in haar activiteiten voorziet.
Op het perceel van Edelhertweg 14, 16 en 18 vinden op dit moment geen
onderzoeksactiviteiten plaats. WPR wil haar onderzoeksactiviteiten clusteren op
één locatie om de slagvaardigheid van het instituut te vergroten. Daarom wil
Wageningen Plant Research de bebouwing aan de Edelhertweg 14, 16 en 18
slopen, het bouwblok hier laten vervallen en het bouwblok aan de Edelhertweg 1
en 3 in gelijke mate vergroten. De achterblijvende gronden gaan terug naar de
agrarische functie. Het bestemmingsplan maakt deze ontwikkelingen mogelijk.
Het ontwerpbestemmingsplan “Herinrichting locaties Edelhertweg” met de
bijbehorende stukken heeft vanaf 31 december 2020 gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn twee zienswijzen
ontvangen. Beide zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van
het bestemmingsplan. De raad wordt voorgesteld een standpunt over deze
zienswijzen in te nemen om vervolgens over te gaan tot besluitvorming omtrent
vaststelling.
Besluit:

De raad voor te stellen:
1.De “Nota zienswijzen” met betrekking tot het bestemmingsplan “Herinrichting
locaties Edelhertweg” met de daarin opgenomen reacties op de ingekomen
zienswijzen en voorgestelde wijziging(en) bij vaststelling, vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan conform de onder besluit punt 1. genoemde nota
gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan bestaat uit, de geometrisch
bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0995.BP00075VG01 met de bijbehorende regels en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van
een ondergrond welke is ontleend aan de basisregistratie grootschalige
topografie d.d. 18 januari 2019;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.
4.3

Informatienota reactie onderzoek rekenkamer sport
Met de informatienota wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de reactie van
het college op het rapport ‘Sturen op een sterk Sportbedrijf’ van de Rekenkamer
Lelystad.
Besluit:

1. Met de bijgaande informatienota de gemeenteraad te informeren over de
reactie van het college over het rapport ‘Sturen op een sterk Sportbedrijf’
van de Rekenkamer Lelystad.
4.4

Sportvisie 2030
Lelystad groeit en de voorzieningen voor de huidige en nieuwe Lelystedelingen
dient mee te groeien. Tevens dient er een inhaalslag gemaakt te worden om de
achterstanden op het gebied van sportfaciliteiten, gezondheid en veerkracht in te
lopen. Een visie op sport en bewegen met een stip op de horizon in 2030 levert
daaraan een belangrijke bijdrage. Om samen een sprong vooruit te kunnen
maken is een integrale benadering met programma’s als Lelystad Next Level
belangrijk. Voor de sportinfrastructuur en de verenigingen een onmisbare stap
naar de (nabije) toekomst.
Besluit:

1. De raad te informeren over het voornemen om te komen tot een
sportvisie 2030.
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2. De raad van dit voornemen op de hoogte te brengen middels
bijgevoegde Informatienota.
4.5

Informatienota voortgang Omgevingswet
De gemeenteraad is in juni 2021 door middel van een Informatienota
geïnformeerd over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet.
Met de nieuwe Informatienota wordt de raad door het college op de hoogte
gebracht van de actuele stand van zaken van de implementatie van de
Omgevingswet inclusief de planning.
Besluit:

De gemeenteraad met de bijgevoegde informatienota op de hoogte te stellen van
de actuele stand van zaken en voortgang van de implementatie van de
Omgevingswet.
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