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12 Voorbereidingsbesluit 
i.v.m. bouwvergunning 
mestsilo Meeuwenweg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-01002 

De raad heeft besloten dat een nieuw bestemmingsplan 
wordt voorbereid om het mogelijk te maken een mestsilo 
op het perceel Meeuwenweg 4 op te richten. 
Het voorbereidingsbesluit betreft een gedeelte van het 
geldende bestemmingsplan Landelijk gebied Lelystad, 
gedeelte Oostelijk Flevoland, kadastraal bekend gemeente 
Lelystad, sectie L, nrs. 870 (gedeeltelijk) en 871 (gedeeltelijk). 
Bij dit besluit hoort kaart no. 34-7.6.9-5-7130 
 
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag waarop 
het besluit ter inzage wordt gelegd. 
 
Door dit besluit kan de aangevraagde bouwvergunning worden 
verleend.  
 

13 Verkoop grond voor 
uitbreiding zorgboerderij 
“de Zon” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-00221 

De raad heeft ingestemd met de verkoop van een kavel van 
0,4 ha aan zorgboerderij “De Zon”, Hondsdraf 56 in 
Lelystad. 
De grondprijs is vastgesteld voor bebouwing en aan erg 
gerelateerde gronden op € 75,00 per m2, voor het agrarische 
gedeelte op € 10,00 per m2. De prijzen zijn exclusief BTW. 
De kosten voor het aanbrengen van de verlichting ad. 
45.000,00 wordt ten laste gebracht van het grondbedrijf, 
complex 1.7.3. Hondsdraf. 
 
De zorgboerderij maakt een sterke groei door. Daardoor 
hebben de eigenaren extra werkplaatsen en buitenruimte 
nodig. Door de aankoop van dit perceel grond stijgt het aantal 
deelnemers met 35 en het aantal arbeidsplaatsen met 11. 
 

14 Beeldkwaliteitplan 
Volkstuinen Galjoen Zuid 
 
 
 
 
 
 
B08-00484 

De raad heeft het “Beeldkwaliteitplan Volkstuinen Galjoen 
Zuid” vastgesteld evenals de daarbijbehorende kaart  
“bebouwingszones volkstuinen Galjoen Zuid”. 
 
Door dit besluit kunnen bouwaanvragen worden getoetst aan 
democratisch vastgestelde welstandscriteria en weten 
gebruikers van het volkstuinencomplex wat er in de omgeving 
gebouwd mag worden in architectonische en 
stedenbouwkundige zin. 
  

15 Wijziging verordening 
particuliere 
woningverbetering 
WOP-NO 
 
 
 
 
 
B08-00909 

De raad heeft besloten artikel 5, lid 4, van de Verordening 
particuliere woningverbetering Lelystad-WOP NO als volgt 
te wijzigen: 
“een lening ter hoogte van het maximumbedrag wordt slechts 
verstrekt indien ten minste sprake is van verbetering van het 
dak van de woning, de voorgevel en de erfafscheiding volgens 
de eisen als genoemd in bijlage 3” 
 
Door deze wijziging kunnen eigenaar bewoners effectiever 
gebruik maken van de verordening. 
 
 



17 Wijkontwikkelingsplan  
Lelystad –Zuidoost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-01106 
 

De raad heeft besloten om de volgende uitgangspunten 
voor het wijkontwikkelingsplan Lelystad-Zuidoost te 
hanteren: 
algemeen, conform eerdere besluiten:  

1. wijkgericht wat kán, stedelijk wat moet en  bewoners 
en organisaties zoveel mogelijk betrekken bij de 
wijkontwikkeling en de uitvoering; 

2. de financiering vindt plaats volgens de systematiek van 
deelplanfinanciering. 

Specifiek voor Lelystad-Zuidoost: 
3. de wijkvisie moet leiden tot een aanpak op maat:  

“chirurgisch ingrijpen”; 
4. op grond van de resultaten van de wijkmonitor wordt 

het gebied verdeeld in 4 deelwijken, te weten,  
a. Archipel, Rozengaard, Beukenhof, Zoom en 

Scheren (Boswijk Noord); 
b. Wold, Horst, Griend en Kamp (Boswijk Zuid) 
c. Waterwijk Deelwijk 
d. Landerijen 

5. Waterwijk Deelwijk en Boswijk Zuid zijn aangewezen 
als prioritaire deelwijken waarop de focus zich richt. Dit 
op grond van het verschil in wijkkenmerken en 
problematiek. 

6. de wijkvisie wordt op grond van de resultaten uit de 
wijkmonitor gericht op de volgende speerpunten: 

a. bevorderen van wijkspecifieke maatregelen 
voor participatie aan scholing en werk; 

b. verbetering van de sociale en fysieke 
veiligheid; 

c. versterken van de sport- en culturele 
activiteiten. 

7. Ter ondersteuning van een samenhangende aanpak 
van bovengenoemde speerpunten worden de 
bestaande sociaal-culturele voorzieningen in Boswijk 
en Waterwijk naar een “marktplaats voor de beurt:  
verbeterd. 

 
De bovengenoemde uitgangspunten worden gehanteerd bij het 
opstellen van de wijkvisie en het uiteindelijke resultaat, het 
Wijkontwikkelingsplan Zuidoost. 
 

18 M.e.r.-beoordeling 
bestemmingsplan 
Industrieterrein 
Luchthaven Lelystad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-01751 
 

De raad heeft besloten dat er voor de wijziging van de 
geluidszone van het bestemmingsplan Industrieterrein 
Luchthaven Lelystad géén MER-verplichting bestaat. 
(Milieu Effect Rapportage). 
 
In de MER-beoordeling voor de uitbreiding van het 
Industrieterrein Luchthaven Lelystad is geconcludeerd dat er 
geen belangrijke gevolgen voor het milieu plaatsvinden en dat 
er dientengevolge géén project-MER-plicht bestaat. 
 
Nu dit besluit is genomen kan de geluidszone van het 
bestemmingsplan van het industrieterrein worden verruimd en 
kan de provincie een vergunning verstrekken voor onder meer 
het proefdraaien van vliegtuigmotoren. 
. 

19 Herziening 
grondexploitatie en 
planning Stadshart 
 

De raad heeft ingestemd met de herziene grondexploitatie 
en planning voor het Stadshart dd. 6 november 2007. 
 
De grondexploitatie en planning Stadshart wordt jaarlijks 



 
 
 
 
 
B08-01744 

herzien.  
De gemeente heeft als aandeelhouder in de Ontwikkeling 
Maatschappij Stadshart (OMS beheer BV) direct invloed op de 
realisatie van het Masterplan Stadshart en houdt door de 
gekozen publiekprivate samenwerking met Fortis controle over 
de procesmatige aspecten,. 
 

20 Rapport rekenkamer 
Wijkgericht werken 

De raad heeft kennis genomen van het rapport van de 
Rekenkamer betreffende het wijkgericht werken en de 
reactie van het college op dit rapport. 
De raad verzoekt het college de aanbevelingen uit het 
rapport te betrekken bij de besluitvorming over de 
bedrijfsvoering. 
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer zijn de volgende: 

1. Formuleer de doelen SMART, monitor en stuur tot op 
wijkniveau. 

2. Maak actieve controle door de raad mogelijk. 
3. Vergroot de bestuurlijke betrokkenheid van het college. 
4. Structureer de ambtelijke verantwoordelijkheid. 
5. Zet een helder cultuurtraject uit. 
6. Beperk het aantal gelijktijdig onderhanden zijnde 

projecten. 
7. Integreer de wijkcyclus in de begrotingscyclus, vertaal 

de wijkvraag in beleid en benut het subsidie-
instrument. 

8. Zet de wijkposten centraler in beleid. 
 

22 Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs Capaciteit 2008 
– 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-01481 

De raad heeft besloten voor de uitvoering van het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijs, onderdeel capaciteit, voor de 
jaren 2008 tot en met 2017 de volgende kredieten 
beschikbaar te stellen: 

- € 10.256.481,00 voor uitvoering van de voor het 
jaar 2008 geplande investeringen; 

- € 31.979,00 voor de voorbereiding van de voor 
uitvoering in het jaar 2009 geplande investeringen; 

- € 488.475,00 voor voorzieningen 2008, geen 
investeringen zijnde. 

 
De gemeenten heeft wettelijk de taak te zorgen voor voldoende 
en adequate huisvesting van de scholen op haar grondgebied. 
Door uitvoering van het IHP Capaciteit 2008 – 2017 kan deze 
taak in de komende jaren ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. 
Het overlegorgaan van de schoolbesturen en de gemeente 
Lelystad (Lokaal Onderwijs Beraad) heeft ingestemd met het 
geactualiseerde IHP. 
 

23 Kwijtschelding 
schuldpositie Bataviawerf 
 
 
 
 
 
 
 
 
B08-01562 

De raad heeft ingestemd met de voorgenomen 
kwijtschelding van de bestaande vordering van de 
gemeente op de werf ad. € 861.890,11. 
Deze kwijtschelding wordt gefinancierd uit de daartoe 
gevormde voorziening van € 708.890,00; de restantschuld van 
€ 153.000,11 wordt ten laste gebracht van de Algemene 
Reserve. 
 
Door deze definitieve schuldsanering van de Bataviawerf wordt 
zekergesteld dat de Batavia behouden blijft als boegbeeld en 
beeldmerk van Lelystad. 

IE/Gr  2 april 2008 


