
Inspraak BKL Lelystad 12 Januari 2020  
Sessie1 Gemeenteraad Kadernota Transitievisie Warmte. 
 
Geachte Raadsleden, 
 
Ruim een jaar heeft de BKL een commissie Energie, met 
vertegenwoordigers uit de leden van de BKL. 
Leden van de commissie zijn Edwin Visser  (MTH) tevens bestuurslid BKL, 
Jan Wind ( PI Lelystad) , Sylvain van Ligtenberg ( Enodes) en Geert jan 
Pastoor ( Pastoor Consult) 
  
Op 6 Januari hebben wij de BKL en specifiek de BKL Energiecommissie 
overleg gehad met de heer Meints en mevrouw Putter over de Kadernota 
Transitievisie warmte Lelystad 2020-2050. 
  
Sinds vorig najaar zijn we geïnformeerd en betrokken bij de ontwikkeling 
van de Transitievisie Warmte.   
Ondanks ons overleg van vorige week vinden we het van belang om nog 
een aantal punten onder de aandacht van uw raad te brengen. 
  
Op hoofdlijnen onderschrijven wij de kadernota zoals die thans voorligt. In 
de kadernota is voornamelijk uitgewerkt hoe om te gaan met woonwijken 
in het kader van de warmtetransitie. 
Deze nota gaat niet in op de positie die bedrijventerreinen innemen in de 
warme transitie. 
 
  
We vinden wij dat er een meer specifiek deel, een apart hoofdstuk zou 
moeten zijn over bedrijventerreinen. In de deze nota wordt tot 3.2 
bedrijven genoemd maar de nota gaat verder over wijkaanpak. 
 
Het zou fijn zijn bedrijventerreinen specifiek worden belicht in aan apart 
deel van de aanpak. 
De hoeveelheid gas die wordt verbruikt door bedrijven rechtvaardigt dit 
ook, van de 80 miljoen m3 gas in Lelystad wordt 50 miljoen m3 verbruikt 
door het bedrijfsleven.  Met het maken van een aparte deel en specifieke 
aanpak wordt het gesprek met het bedrijfsleven naar ons idee ook 
eenvoudiger om samen met BKL en VNONCW de plannen op te stellen. 
  
Verder zou het stimuleren van initiatieven vanuit de bedrijfsterreinen een 
rol van de gemeente kunnen zijn. 
  
  
Tenslotte zouden we graag de rol van regisseur nog nuanceren. Voor 
bedrijventerreinen zal de rol voornamelijk van de gemeente faciliterend 
zijn. 



Regie vraagt om een stevig Partnerschap voor het succes van de 
warmtetransitie bent u afhankelijk van de stad, mensen die er wonen en 
bedrijven die er ondernemen. 
Wij als bedrijfsleven willen graag actief betrokken en daar waar mogelijk 
ook met initiatieven komen. 
  
 
Graag willen we dan ook vragen erop toe te zien dat er op korte termijn 
een uitwerking wordt gemaakt en er een visie wordt besproken en 
afgestemd over de aanpak van bedrijfsterreinen; 
 

• Het initiatief vanuit de bedrijfsterreinen stimuleren 
• Wanneer en welke tijdsplanning en wat zijn de criteria voor 

bedrijfsterreinen 
• In overleg met het bedrijfsleven de plannen opstellen 
• Alle alternatieve energiestrategieën open te houden (dus niet 

waterstof of groen gas uitsluiten) 
• Kijken naar welke rol het buitengebied kan spelen in de 

energievoorziening 
• Apart aandacht geven aan de mogelijkheden van Energieopslag 

 
 


