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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De zienswijze van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren overeenkomstig 

bijlage 1 van het raadsbesluit; 
2. Het bestemmingsplan “Dronten – Boudewijnlaan 19 (9022)” (plan ID: 

NL.IMRO.0303.9022-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke ordening 
ongewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Initiatiefnemer heeft het voornemen om een deel van het perceel 
Boudewijnlaan 21 bij Boudewijnlaan 19 te trekken, waardoor aan 
de zuidzijde de perceelsgrens op de scheidingsmuur van twee 
bestaande bedrijfsgebouwen komt te liggen. Op dit nieuwe 
perceel wil initiatiefnemer het bestaande bedrijfsgebouw 
gebruiken voor (inpandige) verwerking van pompoenen en 
agrarische handelsbemiddeling voor zijn medewerkers en 
initiatiefnemer zelf een gecombineerde kantine- en 
kantoorfaciliteit. Figuur 1 geeft het voornemen (deels) weer. Het 
oranje gearceerde vlak betreft het huidige erf Boudewijnlaan 19. 
Het groen gearceerde vlak is het deel van het perceel 
Boudewijnlaan 21 wat bij nummer 19 wordt getrokken. 
 
Dit voornemen past niet binnen het huidige bestemmingsplan 
“Buitengebied (9010)”. De bestemming van het perceel 
Boudewijnlaan 19 is “Wonen”. Het deel wat behoort tot 
Boudewijnlaan 21 heeft een agrarische bestemming. Figuur 2 
geeft hier een weergave van. De functies die initiatiefnemer voor 
ogen heeft passen niet binnen deze bestemmingen. Daarnaast 
is het een voorwaarde van de provincie Flevoland dat een erf 
één bestemming heeft, zodat het ruimtelijk één geheel vormt. 
Door de nieuwe begrenzing van het erf ligt de perceelsgrens op 
de scheidingsmuur tussen twee bestaande bedrijfsgebouwen. 
Op basis van het huidige bestemmingsplan en herziening is het 
uitgangspunt dat tussen bebouwing en perceelgrens 10 m 
aangehouden moet worden. Hieraan voldoet het nieuwe erf niet. 
 

Figuur 1. Voornemen 

Figuur 2. Bestemmingsplan 
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Ter voorbereiding is het rijk, de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland benaderd 
voor vooroverleg op het voorontwerp bestemmingsplan en lag het plan zes weken voor 
inspraak ter visie. De provincie en het waterschap hebben gereageerd. Op basis van deze 
reacties is het voorontwerp bestemmingsplan aangepast. 
 
Het college stemde op 25 augustus 2014 in met het ontwerp bestemmingsplan “Dronten – 
Boudewijnlaan 19 (9022)” en besloot te starten met de procedure door het plan te publiceren in 
de FlevoPost, Staatscourant, op www.dronten.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op basis van 
artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) lag het ontwerp bestemmingsplan vanaf 4 
september tot en met 15 oktober 2014 ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van een 
zienswijze.  
Er is één zienswijze ontvangen op het ontwerp plan. Waterschap Zuiderzeeland diende een 
positieve zienswijze in. De strekking van deze zienswijze is dat het waterschap verder geen op- 
en aanmerkingen heeft ten aanzien van dit ontwerp bestemmingsplan. De zienswijze is dan ook 
te beschouwen als een positieve zienswijze. 
 
De volgende stap in de procedure is het laten vaststellen van het bestemmingsplan “Dronten – 
Boudewijnlaan 19 (9022)” in de gemeenteraad en het plan als vastgesteld bestemmingsplan ter 
inzage leggen voor het indienen van beroep bij de Raad van State.  
 
ARGUMENTEN 

Besluitpunt 1 
Zie bijlage 1 bij het raadsbesluit. 
 
Besluitpunt 2 
De ontwikkeling past binnen de door u gestelde kaders voor het buitengebied (“Kaderstellende 
notitie herziening bestemmingsplan Buitengebied”). In de kaderstellende notitie wordt een 
nieuw kader beschreven voor bedrijvigheid in het buitengebied. Onderscheid wordt gemaakt in 
agrarisch, agrarisch hulp- en nevenbedrijf en bedrijf (milieucategorie 1 en 2). Beide activiteiten 
passen binnen dit beleid. Pompoenverwerking past één op één en agrarische 
handelsbemiddeling vanwege de directe relatie met het moederbedrijf aan de Palingweg 15.  
Bovendien blijft door het samenvoegen van een deel van het Boudewijnlaan 21 met 
Boudewijnlaan 19 sprake van één erf. Door het samenvoegen wordt het perceel Boudewijnlaan 
19 groter. Het wordt ongeveer 3.500 m2. Verder lost deze ontwikkeling een erfsituatie op die 
minder past in het landschap. Het uitgangspunt is dat erven rechthoekig zijn, zonder knikken. 
Op dit moment heeft Boudewijnlaan 21 een knik in het erf. Doordat een deel van Boudewijnlaan 
21 bij Boudewijnlaan 19 wordt getrokken, krijgen beide erven voor het merendeel een 
rechthoekige vorm, zie figuur 1. 
Zie voor meer informatie bijgevoegd bestemmingsplan. 
 
Besluitpunt 3 
De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is 
voorgenomen, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in samenhang 
met artikel 6.12 lid 1 Wro. In onderhavig geval is sprake van bouwplan dat buiten artikel 6.2.1 
Bro valt.  
De kosten die de gemeente maakt, zijn beperkt tot het toetsen en in procedure brengen van het 
bestemmingsplan. Deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer door middel van leges. 
Eventuele planschade komt voor rekening van de ondernemer en is gewaarborgd middels een 
planschadeovereenkomst. 
 

http://www.dronten.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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PROCEDURE 
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