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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
I. Op de kenbaar gemaakte zienswijzen te beslissen overeenkomstig de bij dit besluit 

behorende bijlage 1 – Zienswijzennota; 
II. Het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Visvijverweg 14 (9019)’ (plan ID: 

NL.IMRO.0303.9019-VA01 ) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening gewijzigd vast te stellen conform de wijzigingen zoals weergegeven in de bij dit 
besluit behorende bijlage 2; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder II genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Naar aanleiding van uw besluit tot vaststelling van de beleidsnotitie ‘Huisvesting 
arbeidsmigranten Gemeente Dronten’ in september 2012, is een initiatiefnemer aan de slag 
gegaan met de ontwikkeling van (een bestemmingsplan voor) een huisvestingsaccommodatie 
voor tijdelijke werknemers aan de Visvijverweg 14 nabij Swifterbant. Zie hiervoor het bij dit 
voorstel behorende bestemmingsplan. 
 
Op 22 januari 2013 heeft het college vervolgens ingestemd met het voorontwerp 
bestemmingsplan voor deze ontwikkeling. Parallel hieraan heeft het college aan Gedeputeerde 
Staten van Flevoland (GS) verzocht het Experimentenkader toe te passen voor deze 
ontwikkeling in het buitengebied. 
De gemeenteraad is van deze stappen op de hoogte gesteld op 29 januari 2013. 
 
Na het afronden van het wettelijke vooroverleg, het traject van inspraak, het sluiten van een 
overeenkomst met de initiatiefnemer en het aanpassen van het bestemmingsplan, heeft het 
college op 5 november 2013 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp 
bestemmingsplan heeft vanaf 28 november 2013 tot en met 8 januari 2014 voor een ieder ter 
inzage gelegen. De gemeenteraad is op 26 november op de hoogte gesteld van deze 
vervolgstap. Tijdens deze periode zijn tien zienswijzen ingediend.  
Dit ontwerp bestemmingsplan bevatte ook aanvullende gegevens ten behoeve van de 
toepassing van het Experimentenkader door GS. Op basis hiervan hebben GS op 25 februari 
2014 besloten tot toepassing van het Experimentenkader voor dit plan. De gemeenteraad is 
hiervan op de hoogte gesteld op 4 maart 2014. 
 
Het raadsvoorstel is nu om te besluiten omtrent de zienswijzen en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen.  
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Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan ter inzage worden gelegd voor 
beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS).  
 
 
ARGUMENTEN 

Ten aanzien van de motivering van besluitpunt l en ll verwijzen wij u naar de inhoud van 
bijgaand concept raadsbesluit met bijbehorende bijlagen.  
Daarnaast is het zo dat deze ontwikkeling voldoet aan de door u gestelde kaders uit het 
beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Hier wordt ook nader op ingegaan in 
de toelichting van het voorliggende bestemmingsplan. 
 
Ten aanzien van besluitpunt lll is het zo dat de gemeenteraad op basis van artikel 6.12 lid 1 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) verplicht is een exploitatieplan vast te stellen voor 
gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. De gemeente is namelijk verplicht om haar 
kosten voor het exploiteren van de betreffende gronden te verhalen.  
De gemeenteraad kan echter, op basis van artikel 6.12 lid 2 Wro, afwijken van die verplichting, 
indien het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 
anderszins verzekerd is. Als dit zo is, dient de gemeenteraad expliciet het besluit te nemen om 
geen exploitatieplan vast te stellen. 
In het kader van dit bestemmingsplan is het zo dat de kosten anderszins verzekerd zijn, 
namelijk door middel van een anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de 
gemeente. Daarnaast is een planschadeovereenkomst gesloten waardoor eventuele 
planschade als gevolg van dit bestemmingsplan voor rekening van de initiatiefnemer is. Er hoeft 
dan ook geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 
 
 
 
 

Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
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