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De in de openbare bekendmakingen genoemde bouwplannen, vergunningen, (ontwerp)-bestemmingsplannen, etc. zijn uitsluitend in te zien bij de Stadswinkel aan het Stadhuisplein 2.
Milieu-, veiligheids- en gebruiksvergunningen liggen niet in het infocentrum ter inzage en zijn uitsluitend op afspraak op de betreffende afdeling in te zien. De openingstijden van de
Stadswinkel zijn: maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, zaterdag zijn we gesloten. Iedere werkdag van 09.00 tot 12.00uur zijn medewerkers van de afdeling ruimtelijke dienstverlening 
aanwezig om eventuele inhoudelijke vragen te beantwoorden.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
EN MELDINGEN 
EVENEMENTEN

De burgemeester van de gemeente Lelystad 
maakt bekend dat op het gebied van evenemen-
ten de navolgende vergunningaanvragen en/of 
meldingen zijn ingediend.

Onderwerp:  Kickboksgala untamed part 1 
(e23002)

Aanvrager: Kratéma Sport
Locatie: Schroefstraat 34
datum: 27 mei 2023

Onderwerp:  Grote Hoogvliegersdag Lelystad 
(e23003)

Aanvrager: Stichting Hoogvliegers
Locatie:  Evenement vindt plaats in en om 

de hangaar van Zeusch Aviation 
aan de Roadrunnerweg 100

datum: 15 april 2023 

Onderwerp:  Konings Festival Vier Engelen 
(e23004)

Aanvrager: Hemelrijk Lelystad B.V.
Locatie: Zilverparkkade 130
datum: 26 t/m 27 april 2023

Ter inzage
De aanvragen alsmede de daarbij behorende 
stukken liggen vanaf heden twee weken ter inza-
ge. Eenieder kan deze, uitsluitend op afspraak, 
inzien.
Op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebben-
de, gedurende hiervoor genoemde termijn van 
de terinzagelegging, zijn/haar zienswijze met 
betrekking tot vergunningaanvragen kenbaar 
maken. U kunt uw zienswijze richten tot de bur-
gemeester van de gemeente Lelystad, Postbus 
91, 8200 AB Lelystad.
Het is niet mogelijk om een zienswijze over een 
melding in te dienen.
Voor het maken van een afspraak, danwel het 
telefonisch kenbaar maken van uw zienswijze, 
kunt u contact opnemen met team Stadstoezicht, 
telefoon 14 0320.

OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN

Ingekomen aanvragen om omgevings-
vergunning

Het college van de gemeente Lelystad maakt 
bekend dat onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning ter behandeling zijn ont-
vangen. 

Overcinge 70 Lelystad 8226 TN: 
Dossiernummer 8392
veranderen van een gevelpaneel (kozijn)  
Datum indiening 9 januari 2023
Archipel 42 19 Lelystad 8224 HT:  
Dossiernummer 8416
plaatsen van een tuinhuis 
Datum indiening 11 januari 2023
Boeier 02 78 Lelystad 8242 CC:  
Dossiernummer 8417
plaatsen van een dakkapel en het veranderen 
van een gevelpaneel (kozijnen) 
Datum indiening 12 januari 2023
Burgvliet 121 Lelystad 8226 RE: 
Dossiernummer 8418, 
plaatsen van een dakkapel 
Datum indiening 12 januari 2023
Werfweg 1 Lelystad 8243 PG:  
Dossiernummer 8420
oprichten van 4 bedrijfsverzamelgebouwen
(wijzigingsaanvraag) 
Datum indiening 12 januari 2023
Eaglelaan 115 Lelystad 8241 AR:  
Dossiernummer 8421
veranderen van een gevelpaneel (kozijn) 
Datum indiening 12 januari 2023
Dwarsvaartweg 2 Lelystad 8243 RZ: 
Dossiernummer 8422
Plaatsen van 8 prefab bedrijvenunits 
Datum indiening 13 januari 2023
Groene Velden 31 Lelystad 8211 BA:  
Dossiernummer 8424
handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening (bestemmingsplan) 
Datum indiening 13 januari 2023
Oostzeestraat 31 Lelystad 8226 BE: 
Dossiernummer 8427
plaatsen van een dakopbouw 
Datum indiening 14 januari 2023
Delfland 53 Lelystad 8245 ED:  
Dossiernummer 8429
plaatsen van een tuinhuis met overkapping 
Datum indiening 15 januari 2023

Ingekomen aanvragen liggen niet ter inzage en 
er kan (nog) geen bezwaar tegen worden inge-
diend. Zodra deze mogelijkheid zich wel voor-
doet vindt er een afzonderlijke publicatie plaats.

AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING REGULIER 
VERLEEND

Het college van de gemeente Lelystad maakt 
bekend dat omgevingsvergunningen zijn ver-
leend voor onderstaande aanvragen.

Voorhof 12 Lelystad 8212 CA:
voor veranderen van een gevelpaneel 
(ingangsdeur A.H.), verzenddatum 10-01-2023. 
Dossier -nummer 8094.
Bouwweg 25 Lelystad 8243 PJ: 
voor aanleggen van een in- of uitrit (verbreden), 
verzenddatum 10-01-2023. 
Dossier -nummer 8286.

Groene Velden 53 Lelystad: 
voor oprichten van een woning met berging , 
verzenddatum 12-01-2023. 
Dossier -nummer 7797.

Deze omgevingsvergunningen met de daarbij 
horende stukken kunnen op afspraak worden 
ingezien bij Het Informatieplein Wonen en 
Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nade-
re informatie kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 140320. 
Tegen vergunningen, verleend met een reguliere 
procedure kunnen degene die rechtstreeks in 
hun belang te zijn getroffen, binnen 6 weken na 
verzenddatum van het besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van de 
gemeente Lelystad, Postbus 91, 
8200 AB Lelystad. 
Het maken van bezwaar heeft geen schorsende 
werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in 
spoedeisende gevallen, een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige 
voorzieningen.
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Contact met de gemeente

Bezoekadres: Stadhuisplein 2
Postadres: Postbus 91 

8200 AB Lelystad
Telefoon: 14 0320
Internet: www.lelystad.nl 
E-mail:             gemeente@lelystad.nl 

     
    

Online melding doen

Meldingen over de openbare ruimte kunt 
u online aan ons doorgeven via:

- Fixi-app (voor iPhone en Android)
- Website: www.lelystad.nl/fixi

Sociale media

facebook.com/gemeentelelystad
instagram.com/gemeentelelystad
twitter.com/gem_lelystad 
linkedin.com/company/gemeente-lelystad

Online nieuwbrieven

We versturen verschillende online 
nieuwsbrieven. 
Abonneer u op (één van) de digitale 
nieuwsbrieven via 
www.lelystad.nl/nieuwsbrief.

DE OFFICIËLE DE OFFICIËLE 
BEKENDMAKINGEN BEKENDMAKINGEN 

ZIJN VERHUISD ZIJN VERHUISD 
• Officiële bekendmakingen zijn 

de besluiten en de nieuwe regels 
van de gemeente. 

• Deze bevatten ook (aanvragen van) 
vergunningen voor activiteiten in 
uw buurt, zoals evenementen en 
bouwplannen. 

• Op 1 juli 2021 is de Wet elektroni-
sche publicaties is ingegaan.

•  Vanaf die datum is de gemeente 
op grond van die wet verplicht 
de officiële bekendmakingen te 
plaatsen op de website 
www.officielebekendmakingen.nl

• Op deze website kunt u de 
complete teksten lezen en down-
loaden. Ook kunt u daar eerder 
genomen besluiten terugvinden.

BEKENDMAKINGEN
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LET OP!LET OP!
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2023 is begonnen! Dat betekent ook een volgende stap voor Thuis in 
Lelystad, het project voor de Maatschappelijke Agenda.
Doet u komend jaar (weer) mee?

Thuis in Lelystad zijn alle acties die de gemeente en allerlei organisaties 
uit Lelystad doen om een Maatschappelijke agenda te maken. Dit is een 
plan om van Lelystad een stad te maken waar iedereen kan meedoen en 
zich thuis voelt. Afgelopen zomer hebben we tijdens een zomertour aan 
inwoners en organisaties gevraagd wat goed ging en wat beter kon in 
de stad. De uitkomsten van dit onderzoek, zijn het begin van de 
Maatschappelijk Agenda. Benieuwd naar deze uitkomsten? 
En de plannen voor 2023? Kijk op de website www.thuisin-lelystad.nl. 

Hartelijke groeten,
het team van Thuis in Lelystad
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U kunt het besluit inzien tijdens de openingstij-
den van de Stadswinkel, Stadhuis, Stadhuisplein 
2. De openingstijden zijn op maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur, donderdagavond 
van 18.00 tot 20.00 uur.

VERKIEZING PROVINCIALE 
STATEN 2023

ZITTING VAN HET CENTRAAL STEMBUREAU 
INZAKE BESLISSING GELDIGHEID 
INGELEVERDE KANDIDATENLIJSTEN 
EN NUMMERING
De voorzitter van het centraal stembureau 
voor de op woensdag 15 maart 2023 te houden 
verkiezing van de leden van provinciale staten 
maakt, ingevolge artikel I 2 van het Kiesbesluit 
bekend, dat dit bureau op vrijdag 3 februari 2023 
om 17:00, in de zittingsruimte in een openbare 
zitting zal beslissen over

o de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten;

o het handhaven van de daarop 
voorkomende kandidaten;

o het handhaven van de daarboven 
geplaatste aanduiding van een 
politieke groepering en

o de nummering van de geldig 
verklaarde lijsten.

Plaats:  Lelystad
Datum:  woensdag 11 januari 2023

De voorzitter voornoemd,
Burgemeester A.E.H. Baltus

VASTSTELLING 
WIJZIGINGSPLAN 
FLEVOKUST – BINNENDIJKS 
DISTRIBUTIECENTRUM 
MIDDEN

Burgemeester en wethouders van Lelystad 
maken ingevolge artikel 3.8, lid 3 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het college 
bij besluit van 10 januari 2023 het wijzigings-
plan ‘Flevokust – binnendijks distributiecen-
trum Midden’ met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0995.WP00032-VG01, heeft vastge-
steld. 

Er zijn tijdens de ontwerpfase van dit wijzigings-
plan geen zienswijzen ingediend, maar er heeft 
toch een aanpassing van het wijzigingsplan 
moeten plaatsvinden op basis van de uitspraak 
van de Raad van State in oktober 2022 waarmee 
de stikstofvrijstelling voor het bouwen is komen 
te vervallen. De benodigde aanvulling is opgeno-
men in voorliggend wijzigingsplan.

MG Real Estate (MGRE) is een Europese ontwik-
kelaar. De activiteiten richten zich op ontwikke-
lingen binnen de logistieke-, kantoor-, retail- en 
residentiële sector. MGRE heeft gronden verwor-
ven in Lelystad om een distributiecentrum op 
te realiseren. De locatie is centraal gelegen in 
Nederland en vlakbij de CTU containerterminal 
Lelystad die is gelegen langs de IJsselmeerdijk.

Het grootste gedeelte van de gronden die MGRE 
heeft verworven zijn reeds bestemd ten behoeve 
van bedrijvigheid. Op deze gronden zal een dis-
tributiecentrum worden gerealiseerd. Voor het 
zuidwestelijke deel van de gronden die MGRE 
heeft verworven geldt een wijzigingsbevoegdheid 
voor het bevoegd gezag. De vigerende agrari-
sche bestemming mag worden gewijzigd in de 
bestemming ‘bedrijventerrein’ uit het geldende 
bestemmingsplan ‘Lelystad Flevokust - binnen-
dijks’.

Het voorliggende wijzigingsplan wijzigt de 
bestemming van de gronden conform de wijzi-
gingsvoorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid. 

Uiteindelijk kan het distributiecentrum dan op de 
gronden van voorliggend wijzigingsplan worden 
uitgebreid.

Inzage 
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde 
wijzigingsplan met bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 19 januari 2023 gedurende 6 
weken ter inzage tijdens openingstijden bij de 
Informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan 
het Stadhuisplein 2 te Lelystad. De informatie-
balie is geopend van maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdagavond van 
18.00 tot 20.00 uur. 

De stukken met betrekking tot het vastgestelde 
wijzigingsplan zijn tevens digitaal te raadplegen 
op de gemeentelijke website www.lelystad.nl 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op laatstgenoemde website selecteert u het 
tabblad Plannen zoeken. Vervolgens kunt u het 
vastgestelde wijzigingsplan oproepen op het 
scherm door het plan-ID (plannummer) in te 
typen: NL.IMRO.0995.WP00032-VG01. 

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een 
belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit 
beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag. 

Alleen tegen het vastgestelde wijzigingsplan 
is beroep mogelijk. Het instellen van beroep 
schorst het besluit niet. 

Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening (schor-
sing) indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
indien onverwijlde spoed dit, gelet op de betrok-
ken belangen, vereist. 

Het instellen van beroep is mogelijk voor een 
belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze over het ontwerpwij-

zigingsplan naar voren heeft gebracht bij de 
gemeenteraad; 

- die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest om een zienswijze naar voren 
te brengen.

Het beroepschrift – en een eventueel verzoek 
om voorlopige voorziening - moet zijn onderte-
kend en moeten tenminste bevatten de naam 
en het adres van indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het is 
gericht, alsmede de gronden van het beroep 
en eventueel het verzoek om voorlopige voor-
ziening. Voor het instellen van beroep en een 
verzoek om voorlopige voorziening is een griffie-
recht verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit c.q. het vastgestelde 
wijzigingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet 
eerder in werking dan nadat op dit verzoek is 
beslist. 

Tegen vergunningen, verleend met een uitge-
breide voorbereidingsprocedure, kan binnen 
6 weken na de datum van deze publicatie, op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht, een 
beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank 
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht - 
bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Nadat beroep is aangetekend kan in spoedeisen-
de gevallen een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling bestuursrecht - voorlopige voorzienin-
gen.

VERLENGINGSBESLUIT 
BESLISTERMIJN 
(ART 3.9, LID 2, WET 
ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT)

Het college van de gemeente Lelystad maakt 
bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van 
de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor 
onderstaande aanvragen voor omgevingsvergun-
ning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te 
verlengen met maximaal 6 weken.

Uilenweg 11 D Lelystad: 
voor plaatsen van een recreatieverblijf, 
datum ontvangst  7 november 2022. 
Dossier-nummer 8028.

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er 
kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER
MELDING 
ACTIVITEITENBESLUIT:

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Lelystad maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:
- Platinastraat 26; het beëindigen van de acti-

viteiten
- Schroefstraat 2; het plaatsen van een 

bovengronds dieseltank met 10 kubieke 
meter

- Steenstraat 2; het wijzigen van de opslag 
van de plastificeerder

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen 
vergunning aan te vragen, omdat voor hen lan-
delijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Lelystad.

WEGENVERKEERSWET

Burgemeester en wethouders van Lelystad 
maken bekend dat zij hebben vastgesteld het 
verkeersbesluit:

• Instellen van voorrangsregelingen op de 
kruispunten Griend 41 – Griend 36; Griend 
41 – Griend 37; Griend 41 – Griend 38; 
Griend 41 – Griend 39 en Griend 41 – 
Griend 40, registratienummer: 220070993, 
datum besluit: 12 januari 2023

Het besluit is digitaal in te zien in het 
Gemeenteblad op https://www.overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt  Via deze link kunt u 
zich ook aanmelden voor de emailservice zodat 
u altijd op de hoogte bent van besluiten in uw 
buurt. 

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage 
vanaf 18 januari 2023. 
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- Markerstrekdam (sectie R 174); het plaatsen 

van een propaantank
- Voorstraat 282; Interne wijziging van de 

bestaande Jumbo Supermarkt
- Wigstraat 29; Het starten van een bedrijf voor 

reparaties en onderhoud aan metalen
constructies

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen 
vergunning aan te vragen, omdat voor hen
landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Lelystad.

KENNISGEVING WET 
ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van 
Lelystad maakt bekend dat zij een
vergunning voor het milieuneutraal veranderen 
hebben verleend voor:
Omschrijving : Mobiel waterstof tankstation
Aanvrager : Stichting Wageningen Research
Locatie : Edelhertweg 1 in Lelystad
Verzenddatum : 3 mei 2021

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende
gegevens zijn voor iedereen in te zien.
In verband met de huidige maatregelen rondom 
Covid-19 is het niet mogelijk om de
stukken in te zien op het gemeentehuis.
De stukken kunnen wel digitaal opgevraagd
worden bij de gemeente Lelystad, gemeente@
lelystad.nl of via telefoonnummer: 140320.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze 
publicatie genoemde verzenddatum.
Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
ten minste naam en adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht
en de reden waarom u het niet eens bent met het 
besluit bevatten. Het bezwaarschrift
moet worden gericht aan het college van burge-
meester en wethouders van Lelystad,
Postbus 91 8200 AB Lelystad.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit 
onherstelbare gevolgen met zich
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht,
o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005,
3500 DA Utrecht. In het verzoek moet worden
aangegeven waarom sprake is van een
spoedeisend belang.
Aan het indienen van een verzoek om een
voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en
uitleg over het indienen van een voorlopige
voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi
en Vechtstreek via telefoonnummer:
088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.
Kenmerk: Z2021-006043

VASTGESTELD 2E 
WIJZIGINGSPLAN 
ZEEBIESWEG 48 EX ARTIKEL 
3.6 LID 1 SUB A. WET 
RUIMTELIJKE ORDENING

Burgemeester en wethouders van Lelystad 
maken bekend dat met ingang van 13 mei 

Koriander 7, 9 Lelystad: voor het oprichten van 
een twee-onder-een-kap woning, verzenddatum 
06-05-2021. Dossiernummer 2982.
Purmer 50 Lelystad 8244 AS: voor het plaatsen 
van 2 dakkapellen, verzenddatum 06-05-2021. 
Dossiernummer 2850.
Schoonzicht 220 Lelystad voor het veranderen
van een commerciële ruimte
(wijzigingsaanvraag), verzenddatum 06-05-2021. 
Dossiernummer 2623.
Groene Velden 97: Lelystad voor het oprichten 
van een woning met bijgebouw (tijdelijk),
verzenddatum 07-05-2021. Dossiernummer 2679.

Rectificatie Kadastrale sectie V48 (diverse
locaties nabij het 380KV hoogspanningstracé 
(tussen Almere en het station Lelystad): voor het 
uitvoeren van werkzaamheden (tijdelijke bouw-
wegen, werkterreinen en lierplaatsen) , verzend-
datum 03-05-2021. Dossiernummer 2913.
Rectificatie i.v.m. huisnummering
Neringpassage 3 Lelystad 8224 JA: voor het
veranderen van een gebouw naar een
winkelruimte, verzenddatum 28-04-2021. 
Dossiernummer 2762.

Deze omgevingsvergunningen met de daarbij 
horende stukken kunnen op afspraak worden
ingezien bij Het Informatieplein Wonen en 
Ondernemen, Stadhuisplein 2. Voor nade-
re informatie kunt u terecht bij de afdeling 
Dienstverlening, telefonisch bereikbaar onder 
nummer 140320. 

Tegen vergunningen, verleend met een regulie-
re procedure kunnen degene die rechtstreeks 
in hun belang te zijn getroffen, binnen 6 weken 
na verzenddatum van het besluit een gemoti-
veerd bezwaarschrift indienen bij het college 
van de gemeente Lelystad, Postbus 91, 8200 AB 
Lelystad. 
Het maken van bezwaar heeft geen schorsende 
werking. Nadat bezwaar is aangetekend kan, in 
spoedeisende gevallen, een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht voorlopige 
voorzieningen.

Tegen vergunningen, verleend met een uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure, kan binnen 6 weken 
na de datum van deze publicatie, op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht, een beroepschrift 
worden ingediend bij de Rechtbank Midden-
Nederland, Afdeling bestuursrecht - bodemzaken, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Nadat beroep is 
aangetekend kan in spoedeisende gevallen een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij de 
Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuurs-
recht - voorlopige voorzieningen.

VERLENGINGSBESLUIT 
BESLISTERMIJN 
(ART 3.9, LID 2, WET 
ALGEMENE BEPALINGEN 
OMGEVINGSRECHT)

Het college van de gemeente Lelystad maakt 
bekend dat zij op grond van artikel 3.9, lid 2, van 
de Wet algemene bepaling omgevingsrecht, voor 
onderstaande aanvragen voor omgevingsvergun-
ning heeft besloten de beslistermijn eenmalig te 
verlengen met maximaal 6 weken.

Gondel 21 30 Lelystad 8243 CC: voor het
plaatsen van een dakkapel, datum ontvangst
15 maart 2021. Dossiernummer 2879.

Verlengingsbesluiten liggen niet ter inzage en er 
kan geen bezwaar tegen worden ingediend.

WET MILIEUBEHEER
MELDING 
ACTIVITEITENBESLUIT:

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Lelystad maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:

2021 gedurende zes weken ter inzage ligt het 
op 29 april 2021 door hen vastgestelde ‘2e 
Wijzigingsplan Zeebiesweg 48’ als bedoeld in 
artikel 3.6 lid 1 sub a. Wet ruimtelijke ordening. 
Bij de vaststelling van het wijzigingsplan zijn 
geen wijzigingen aangebracht.
Dit plan betreft een wijziging van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ en 
‘Wijzigingsplan Zeebiesweg 48’. Het wijzigings-
plan is opgesteld voor de vergroting van het 
agrarisch bouwvlak ten behoeve van de uitbrei-
ding van een bestaand biologisch akkerbouwbe-
drijf gelegen aan de Zeebiesweg 48 te Lelystad. 
Deze uitbreiding betreft de bouw van 2 nieuwe 
opslagloodsen, een werktuigenberging en een 
compostplaat. 

Inzage
U kunt het digitale vastgestelde wijzigingsplan 
met bijbehorende stukken, die zijn opgenomen in 
de bijlagen, inzien via de gemeentelijke
website www.lelystad.nl en op www.ruimtelijke-
plannen.nl. Op laatstgenoemde website
selecteert u het tabblad Plannen zoeken. 
Vervolgens kunt u het vastgestelde wijzigingsplan 
oproepen op het scherm door het plan-ID
(plannummer) in te typen: NL.IMRO.0995.
WP00021-VG01.
Vanwege het coronavirus wordt geadviseerd 
alleen naar het gemeentehuis te komen indien dit 
noodzakelijk is. Heeft u geen digitale mogelijk-
heden dan kunt u op afspraak stukken inzien. U 
kunt hiervoor een afspraak maken met de heer E. 
Munneke van het Team Bestemmingsplannen via 
het algemene nummer 14 0320. 

Beroep
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een 
belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit 
beroep in stellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE  Den Haag. 

Het instellen van beroep schorst het besluit niet. 
Degene die beroep heeft ingesteld, kan tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening
(schorsing) indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, indien onverwijlde spoed dit, gelet op de 
betrokken belangen, vereist. 
Het instellen van beroep is mogelijk voor een 
belanghebbende:
- die tijdig een zienswijze over het ontwerp-

wijzigingsplan naar voren heeft gebracht bij 
het college van burgemeester en wethouders; 

- die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te 
zijn geweest om een zienswijze naar voren te 
brengen.

Het beroepschrift – en een eventueel verzoek om 
voorlopige voorziening - moet zijn ondertekend
en moeten tenminste bevatten de naam en 
het adres van indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het is 
gericht, alsmede de gronden van het beroep en
eventueel het verzoek om voorlopige voorziening.
Voor het instellen van beroep en een verzoek om 
voorlopige voorziening is een griffierecht
verschuldigd. 

Inwerkingtreding
Het vaststellingsbesluit c.q. het vastgestelde 
wijzigingsplan treedt in werking op de dag na 
afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, treedt het besluit niet 
eerder in werking dan nadat op dit verzoek is 
beslist. 

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het wijzigingsplan 
kunt u terecht bij de heer E. Munneke van het 
Team Bestemmingsplannen, via
telefoonnummer 14 0320

check de 
afvalkalender.
Rond de feestdagen 
komen we mogelijk op 
een andere dag langs 
om jouw bak te legen. 

Check dus de 
afvalkalender vroeg
in de HVC afval-app of 
website!

hvcgroep.nl

Rond de feestdagen 
komen we mogelijk op 
een andere dag langs 
om jouw bak te legen. 

afvalkalender vroegtijdig 
in de HVC afval-app of 

OPENBARE 
THEMA-AVOND

(Verborgen) armoede in 
Lelystad

Dinsdagavond 24 januari 
Jol 27-33 locatie Vast en Verder

Inloop vanaf 19.00u
Gemeenteraad in samenwerking met 

‘Leger des Heils’
Aanmelden niet nodig

Meer informatie over het programma? 
Volg ons op social media

Ben je er bij? 

De gemeenteraad, met en voor Lelystad

                                              @raadvanlelystad



 Vervolg openbare bekendmakingen week 3 • 18 januari 2023

Het besluit ligt gedurende zes weken na bekend-
making voor een ieder ter inzage bij de centrale 
balie van het stadhuis en is te raadplegen in het 
digitale Gemeenteblad.

ONTWERPBESTEMMINGS-
PLAN ‘150/20KV 
HOOGSPANNINGSSTATION 
LELYSTAD LARSERRINGWEG’ 

Burgemeester en wethouders van Lelystad 
maken bekend dat de gemeenteraad het
bestemmingsplan ‘150/20kV Hoogspannings-
station Lelystad Larserringweg’ met plan 
ID-nummer NL.IMRO.0995.BP00099-WO01 wil 
gaan vaststellen. 

Het plangebied van het bestemmingsplan 
‘150/20kV Hoogspanningsstation Lelystad 
Larserringweg’ betreft de locatie gelegen aan de 
Larserringweg ter hoogte van de zuidelijke rand 
van het Natuurpark Lelystad.

Het bestemmingsplan ‘150/20kV 
Hoogspanningsstation Lelystad Larserringweg’ 
is een bestemmingsplan waarmee de ontwik-
keling van een hoogspanningsstation mogelijk 
wordt gemaakt op gronden die op dit moment 
bestemd zijn voor agrarische doeleinden. Het 
hoogspanningsstation is noodzakelijk aangezien 

Nadere informatie
Voor nadere informatie over het wijzigingsplan 
kunt u terecht bij de heer J.C. Jager van het 
Team Bestemmingsplannen, 
via telefoonnummer 14 0320
Lelystad, 18 januari 2023    

De bekendmaking vindt plaats in De Flevopost, 
DROP en op www.ruimtelijkeplannen.nl en op 
www.lelystad.nl.

AANWIJZINGSBESLUIT 
AANWIJZING 
TOEZICHTHOUDERS 
TEAM OPERATIONELE 
VERSTERKING RIEC-MN

Het college en de burgemeester van Lelystad 
maken bekend dat zij op 10 januari 2023 hebben 
besloten om, op grond van het bepaalde in arti-
kel 5.11 tot en met artikel 5:20 van de Algemene 
wet bestuursrecht ten aanzien van toezicht, 
medewerkers aan te wijzen van het Team 
Operationele Versterking (TOV) van RIEC Midden 
Nederland als toezichthouder.

TOV ondersteunt de gemeente bij de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit en de daarmee ver-
band houdende integrale handhavingsacties.
Het aanwijzingsbesluit treedt op de dag na deze 
bekend is gemaakt in werking. 

Tijdens de termijn van terinzageligging kan een 
ieder schriftelijk zijn zienswijze over het ont-
werp naar voren brengen bij de gemeenteraad, 
Postbus 91, 8200 AB Lelystad. 
Voorts bestaat tijdens deze termijn de moge-
lijkheid een mondelinge zienswijze te geven. 
Hiertoe dient een afspraak te worden gemaakt 
met het team Wabo en bestemmingsplannen, 
telefoonnummer 140320.

de capaciteit van de huidige elektriciteitsin-
frastructuur op dit moment zijn grenzen heeft 
bereikt, terwijl er een grote toename aan duur-
zame initiatieven c.q. opwek die aangesloten 
moet worden op deze infrastructuur zal gaan 
plaatsvinden. Dit 150/20kV hoogspanningssta-
tion wordt aangesloten op de bovengrondse 
150kV-verbinding van Lelystad naar Harderwijk. 
Daarnaast wordt een nieuw 20kV-station gere-
aliseerd inclusief de diverse ondergrondse 
20kV-kabelverbindingen. 

Na realisatie hiervan is sprake van een nieuwe 
toekomstvaste netinfrastructuur en kan o.a. ook 
het 150kV-station Zuiderveld, waar geen capaci-
teitsuitbreiding mogelijk is, worden ontlast zodat 
ruimte kan worden gemaakt voor ontwikkelingen 
en groei (zowel levering als teruglevering) vanuit 
de stad Lelystad.

Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van donderdag 
19 januari 2023 gedurende zes weken ter inzage 
bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis 
aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. 

De informatiebalie in het Stadhuis is geopend 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 
20.00 uur. Tevens zijn de stukken digitaal te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Deze mogelijkheid wordt ook in de Stadswinkel 
geboden.

OP WEG NAAR NIEUWE ENERGIE
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OP WEG NAAR NIEUWE ENERGIE

LAGERE
ENERGIEREKENING?
www.energieloket-lelystad.nl

Energieloket Lelystad is een samenwerking 
tussen Regionaal Energieloket en 

gemeente Lelystad.


