
 

 

 

 

No. B14.001226 
 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 4 november 2014, No. B14.001600 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 en artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
gezien het advies van de raadscommissie van december 2014; 
 
overwegende dat: 

 het bestemmingsplan “Dronten – Boudewijnlaan 19 (9022)” vanaf 4 september tot en 
met 15 oktober 2014 voor een ieder ter inzage lag; 

 dat er gedurende deze periode een positieve zienswijze is ingediend; 

 de zienswijze en overwegingen hierover zijn weergegeven in bijlage 1 bij dit besluit; 

 de kosten voor de planontwikkeling voor de initiatiefnemer zijn; 

 het plan past binnen de kaders van de “Kaderstellende notitie herziening 
bestemmingsplan Buitengebied”. 

 
B E S L U I T: 

 
I. De zienswijze van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren overeenkomstig 

bijlage 1 bij het raadsbesluit; 
II. 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; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen 
 
Dronten, 18 december 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 
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BIJLAGE 1. ZIENSWIJZE 
 
Op het ontwerp bestemmingsplan “Dronten – Boudewijnlaan 19 (9022)” dat van 4 september 
tot en met 15 oktober 2014 ter visie lag, is één zienswijze ingediend. De zienswijze is 
ingediend door waterschap Zuiderzeeland en is een positieve zienswijze (kenmerk PPAWP-
T/2014/198779). 
 
Zienswijze 
Reclamant benoemd dat zij in kader van vooroverleg op 15 juni 2014 schriftelijk hebben 
beoordeeld dat het waterschapsbelang ten aanzien van voorliggend plan zodanig beperkt is 
dat aan voorliggend plan de procedure “geen waterschapsbelang” is toegekend. Reclamant 
heeft op het ontwerp bestemmingsplan op basis van voorgaande geen op- en/of 
aanmerkingen. 
 
Reactie 
Reclamant wordt bedankt voor de positieve zienswijze. De zienswijze wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Voorstel 
De zienswijze is ontvankelijk, omdat de zienswijze 14 oktober 2014 is verzonden 
(verzendstempel). De zienswijze is gegrond en het bestemmingsplan blijft door de zienswijze 
ongewijzigd. 


