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Voorstellen A-procedure

3.1

Vormvrije MER beoordeling kabeltrace windplan blauw
SwifterwinT B.V. en Nuon Wind Development (initiatiefnemers) zijn voornemens
een kabeltracé voor een ondergrondse 150 kV-ontsluitingskabel voor Windplan
Blauw te realiseren ter hoogte van de Rijksweg A6 te Lelystad. In aanvulling op
het reeds vastgestelde Rijksinpassingsplan ‘Windplan Blauw (2019)’ is voor een
klein deel van dit tracé bij de gemeente Lelystad (bevoegd gezag) een aanvraag
gedaan voor de omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan.
Dat plan moet worden beoordeeld op de verwachting of er “belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu” kunnen optreden. Daarvoor heeft de initiatiefnemer bij
de gemeente een vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie ingediend.
Uit de notitie blijkt dat met de uitvoering van het plan “geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu” kunnen optreden. Het bevoegd gezag (gemeente)
moet op basis van de notitie beslissen of er alsnog een Milieueffectrapport moet
worden opgesteld. Doordat er “geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu” is het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk.
Besluit
1. Vast te stellen dat de vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie voldoende informatie
bevat om te kunnen beoordelen of er “geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu” zijn te verwachten.
2. Vast te stellen dat voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor een
kabeltracé voor een ondergrondse 150 kV-ontsluitingskabel voor Windplan
Blauw geen milieueffectrapport noodzakelijk is.

3.2

G40 Begroting 2021
Lelystad is lid van het G40 Stedennetwerk, en daarbij lid van het Algemeen
Bestuur van dit netwerk. Het Dagelijks Bestuur van de G40 heeft een brief
gestuurd aan alle leden van het Algemeen Bestuur waarmee de begroting 2021
wordt aangeboden, en tevens het verzoek wordt gedaan met deze begroting in te
stemmen.
Besluit
1. Kennis te nemen van de begroting 2021 van de G40 en het bijbehorende
verzoek van het Dagelijks Bestuur van het G40 Stedennetwerk om in te
stemmen met deze begroting;
2. In te stemmen met de begroting 2021 van het G40 Stedennetwerk.
3. Dit besluit kenbaar te maken aan de ambtelijk penningmeester van het G40
Stedennetwerk.

3.3

Verlengen Convenant Veilig Uitgaan
Het Convenant Veilig Uitgaan 2017-2020 wordt met één jaar verlengd. In 2017 is
het convenant ondertekent door de horeca, de politie en de gemeente. Het

Convenant Veilig Uitgaan stelt zich ten doel dat iedere partner zich sterk maakt
voor een veilig uitgaansklimaat in Lelystad waardoor overlast en geweld als
gevolg van het uitgaansleven wordt beperkt. Het convenant loopt tot en met 31
december 2020. Door de coronacrisis is de horeca voor een groot deel van het
jaar gesloten geweest. Door deze overmachtssituatie is er door de gezamenlijke
partijen afgesproken om het huidige convenant te verlengen.
Besluit
In te stemmen met het verlengen van het Convenant Veilig Uitgaan 2017-2020
met minimaal één jaar, met een optie van nog één jaar indien blijkt dat er ook in
2021 voor een lange periode beperkende maatregelen gelden voor de horeca op
grond van de Wet tijdelijke maatregelen Covid-19.
3.4

Warande - kredietaanvraag tijdelijke inritten
Vooruitlopend op de definitieve terreininrichting is het noodzakelijk om particulier
terrein door een tijdelijke verharding aan te laten sluiten op de bouwstraten. De
breedte van de bouwstraat is vaak minder dan de breedte van de totale straat,
waardoor tussen de bouwstraat en de erfgrens vaak nog geen stenen liggen. Het
gaat om inritten voor auto’s of tijdelijke toegangspaden naar voordeuren. Met de
aanleg van de tijdelijke inritten kunnen bewoners op eigen terrein parkeren
zonder dat bouwstraten worden geblokkeerd voor het overige (bouw)verkeer.
Besluit
1. Geheimhouding ex artikel 55, lid 1 Gemeentewet op te leggen op de bijlage
Grondbedrijf.
2. Een budget van € 59.000,00, incl. V&T, excl. btw beschikbaar te stellen voor
de aanleg van tijdelijke inritten in Warande;
3. Een budget van € 10.000,00, excl. Btw, beschikbaar te stellen voor het voeren
van schouwgesprekken tbv woningbouw in Warande;
4. De kosten te dekken uit de grondexploitatie Warande deelgebied 1;
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Voorstellen B-procedure

4.1

Projectplan aanpak ondermijning bedrijventerreinen
In het regionale actieplan ondermijning ‘Wie praat die gaat’ van RIEC Midden
Nederland zijn voor de vijf districten diverse thema’s benoemd waarop de focus
ligt in de aanpak van ondermijning. Voor Flevoland zijn dat de thema’s
buitengebied, bedrijventerreinen en Outlaw Motor Gangs (OMG’s).
Met betrekking tot het thema bedrijventerreinen zijn in Flevoland acht
bedrijventerreinen geselecteerd voor de verdere aanpak. Voor Lelystad zijn
bedrijventerreinen Oostervaart en Noordersluis geselecteerd. Voor de uitvoering
van de aanpak is nu een projectplan opgesteld.
Besluit
1. Kennis te nemen van het projectplan NOVA over de aanpak van ondermijning
op bedrijventerreinen.
De burgemeester besluit:
1. Het projectplan NOVA over de aanpak van ondermijning op bedrijventerreinen
vast te stellen.

4.2

Subsidie Jeugd- en Gezinsteam Lelystad 2021
Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk geworden voor de jeugdzorg
vanuit de Jeugdwet. Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) is hiervoor gevormd. Het

JGT biedt toegang en regie aan gezinnen en kinderen die het opvoeden,
opgroeien of op orde houden van hun leven (tijdelijk) niet op eigen kracht
kunnen. De deelnemende partijen in het JGT worden jaarlijks gesubsidieerd voor
de uitvoering van de taken door het JGT.
Besluit
1. Naar aanleiding van de aanvraag d.d. 7 oktober 2020 van de Stichting Vitree
inzake te verrichten activiteiten in het Jeugd- en Gezinsteam Lelystad in 2021:
a. de subsidie over de periode 1 januari tot 1 juli 2021 te verlenen ten bedrage
van maximaal € 2.400.241,- voor de uitvoering van de taken in het Jeugd- en
Gezinsteam Lelystad;
b. de subsidie over de periode 1 juli 2021 t/m 31 december 2021 af te wijzen,
conform bijgevoegd verleningsbesluit.
4.3

Verplaatsing 40-45 monument
In 2017 heeft de gemeenteraad het college gevraagd een plan uit te werken voor
de verplaatsing van het herdenkingsmonument ’40-’45. In januari 2018 deed het
college daarvoor een voorstel aan de raad om daarvoor een locatie aan te wijzen
voor de Agora. Er was echter niet geverifieerd of de plaatsing daar de
ontwikkelingen van het Stadshart in de weg zou staan. Inmiddels is duidelijk dat
dit niet zo is en kan de raad alsnog het voorgelegde besluit nemen.
Besluit
1.Opnieuw) kennis te nemen van het onderzoeksrapport “verplaatsing
herdenkingsmonument ’40-‘45’’ en over te gaan tot publicatie van dit rapport.
De raad voor te stellen:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “verplaatsing
herdenkingsmonument ’40-‘45’’ en de brief van het Comité 4-5 mei.
2. Het herdenkingsmonument ’40-‘45’’ te verplaatsen conform het verzoek van
het 4-5 mei comité naar het plein voor de Agora.
3. De tekst op het monument conform voorstel van het Comité aan te passen.
4. De benodigde middelen (€ 36.500) beschikbaar te stellen door onttrekking uit
de ROS.

4.4

Onderzoek jonge aanwas in criminaliteit
In het regionale actieplan ondermijning, ‘Wie praat, die gaat’ hebben de partners
in de regio Midden-Nederland in gezamenlijkheid besloten dat er meer ingezet
moet worden op de preventie van jonge aanwas in de drugshandel (m.n. de
cocaïnehandel). In dat kader is het project Straatwaarde gestart. Om meer
inzicht te verkrijgen in de problematiek van jonge aanwas in de drugscriminaliteit
wordt door het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland
(RIEC-MN) in een paar gemeenten van Midden Nederland onderzoek gedaan.
Zo ook in Lelystad. Het onderzoek sluit aan bij de gestelde prioriteiten jeugd en
veiligheid, veilige wijken en ondermijning van het integrale veiligheidsplan van de
gemeente.
Besluit
In te stemmen met het uitvoeren van een onderzoek door RIEC MN naar jonge
aanwas in de drugscriminaliteit.

4.5

Toezegging raad werksessie economische visie
Tijdens een werksessie met de raad in het kader van de herijking van de
economische visie heeft het college een aantal toezeggingen gedaan. Met deze
informatienota komt het college haar toezeggingen na.
Besluit
Aan de in de werksessie rond de herijking van de economische visie d.d. 20
oktober 2020 gedane toezeggingen uitvoering te geven via de bijgevoegde
informatienota.

Vastgesteld in de vergadering van 12 Januari 2021.
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