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Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
 
1. In te stemmen met de uitbreiding van het congrescentrum aan de Randweg 1 te Swifterbant 

met de daarbij benodigde voorzieningen;  
2. De ter inzage gelegde geheime grondexploitatie “Congrescentrum Randweg 1” 

(plannummer 391), met bijbehorende financiële paragraaf vast te stellen;  
3. De geheimhouding van de in het besluit onder beslispunt 2 genoemde stukken te 

bekrachtigen tot de grondexploitatie definitief wordt afgesloten. 
 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Geschiedenis 
In 2010 is de gemeente Dronten voor het eerst benaderd door de Jehovah’s Getuigen over de 
locatie in Swifterbant met betrekking tot het volgende: 
De Jehovah’s Getuigen hebben, naast de kleinere Koninkrijkszalen, twee congreshallen in 
Nederland: in Swifterbant en Bennekom. Hier houden zij in de weekenden (religieuze) 
bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten vinden plaats in de weekenden gedurende de hele 
zaterdag en zondag en in de zomervakanties ook op vrijdagen. Bezoekers arriveren ’s ochtends 
en vertrekken aan het eind van de middag weer. Overnachtingen vinden elders plaats: thuis, in 
hotels in de regio en ’s zomers ook op campings in bijvoorbeeld de randmeerzone. 
De Jehova’s Getuigen onderzochten destijds de mogelijkheden om van twee kleinere naar één 
groot congrescentrum te gaan. De locatie in Swifterbant aan de Randweg kon aan alle (door de 
Jehovah’s Getuigen gestelde) eisen voldoen. In de daarop volgende gesprekken is verzocht of 
de gemeente Dronten bereid is om medewerking te verlenen aan de bouwplannen van de 
Jehovah’s Getuigen en of het mogelijk is extra gronden aan te kopen ten behoeve van het 
realiseren van ondermeer voldoende parkeerplaatsen. Concreet ging dit om de twee 
voetbalvelden van v.v. Swift ’64 ten oosten van het huidige terrein van de Jehovah’s Getuigen. 
In 2011 is hier door het college, onder voorwaarden, positief op gereageerd en is een 
voorlopige grondaanbieding gedaan. 
 
Planvorming 
Op basis van die grondaanbieding is men binnen de Jehovah’s Getuigen aan de slag gegaan 
met verdere planvorming. Na interne besluitvorming bij de Jehovah’s Getuigen is eind 2013 de 
planvorming in een stroomversnelling terecht gekomen. De Jehovah’s Getuigen hebben 
definitief gekozen voor uitbreiding in Swifterbant waarbij naast de bestaande hal, een nieuwe 
hal is gepland met een capaciteit van 2.400 bezoekers. De bestaande hal met een capaciteit 
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van 1.100 bezoekers wordt teruggebracht naar een capaciteit van 1.000 bezoekers in verband 
met de realisatie van een logiesfunctie voor interne opleidingen in dat gebouw. Het gaat dan om 
16 tweepersoonskamers. De overige gronden worden ingericht met groen en 1166 
parkeerplaatsen en 6 parkeerplaatsen voor bussen, zodat al het parkeren op eigen terrein 
plaatsvindt.  

 
Op basis van deze plannen en de eerder gedane grondaanbieding is het college op 17 maart 
2014 een overeenkomst aangegaan met de Jehovah’s Getuigen voor de verkoop van de 
gemeentelijke gronden ten oosten van het huidige terrein van de Jehovah’s Getuigen: de twee 
voetbalvelden. 
 
Tijdens het hiervoor beschreven proces zijn ondermeer steeds drie belangrijke aspecten onder 
de aandacht geweest: 

a. Vervangende sportvoorziening voor v.v. Swift ’64; 
b. Een goede ontsluiting van het terrein van de Jehovah’s Getuigen, zodat 

verkeersoverlast voor Swifterbant zoveel mogelijk wordt voorkomen; 
c. De hoofdgroenstructuur rondom de sportvoorzieningen in Swifterbant die in stand dient 

te blijven. 
Hiervoor zijn oplossingen bedacht die nu in dit raadsvoorstel worden voorgelegd. 
 
Grondexploitatie 
Voor de realisatie van de uitbreiding van het congrescentrum met bijbehorende voorzieningen 
is voor de verantwoording van de benodigde investeringen (infrastructuur en speelveld samen  
circa € 1,3 mln.) en opbrengsten (€ 2,9 mln.) een grondexploitatie nodig. Deze grondexploitatie, 
Congrescentrum Randweg 1, met bijbehorende financiële paragraaf, wordt nu aan u 
voorgelegd ter vaststelling. Deze dient ook als economische haalbaarheidstoets voor het nog 
door u vast te stellen bestemmingsplan.   
 
 
ARGUMENTEN 

1.1 Uitbreiding congrescentrum met daarbij benodigde voorzieningen is onder voorwaarden 
mogelijk. 
a. Vervangende sportvoorziening voor v.v. Swift ’64; 

V.v. Swift ’64 heeft op dit moment 4 wedstrijdvelden en een groot trainingsveld. Gezien het 
aantal (jeugd)teams en actieve leden heeft de vereniging behoefte aan 2,45 
wedstrijdvelden en een trainingsveld van minimaal 7000 m2 (KNVB norm). De huidige 
accommodatie voldoet ruim aan deze norm, maar bij afstoting van twee wedstrijdvelden 
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ontstaat er een tekort van één wedstrijdveld (0,45 is in de praktijk één veld). Dit kan binnen 
de huidige accommodatie opgelost worden door één natuurgrasveld om te vormen naar 
kunstgras.  
De verwachting voor de toekomst is, zowel vanuit de gemeente als de vereniging, dat de 
vereniging niet dusdanig zal groeien dat de accommodatie nog uitgebreid moet worden als 
bovenstaand voorstel wordt gerealiseerd.  
Tot slot verdwijnen door deze oplossing niet alleen de onderhoudskosten van de twee 
verkochte velden, maar kunnen ook de onderhoudskosten van het veld dat vervangen 
wordt door kunstgras omlaag. 

 
b. Verkeersmaatregelen 

De huidige wegenstructuur rondom het terrein van de Jehovah’s Getuigen is 
verkeerskundig niet geschikt voor de afhandeling van de verkeersstromen als gevolg van 
deze ontwikkeling. Daarom zijn maatregelen nodig. Het voorstel is om de volgende 
maatregelen toe te passen: 
Het terrein zal voor de congresbezoekers vanuit het noorden (via de A6) een rechtstreekse 
eigen aansluiting krijgen op de Swifterringweg via de Bosweg ten oosten van het terrein, 
ter hoogte van de 
Rivierduinweg. 
Over aansluiting 
op de provinciale 
weg is ambtelijk 
reeds 
overeenstemming 
bereikt met de 
provincie. Hiertoe 
wordt een deel 
van het huidige 
fietspad 
opgeschoven ten 
behoeve van een 
nieuwe invalsweg 
naar het 
parkeerterrein en komt op de Swifterringweg een linksaffer, alleen bestemd voor de 
congresbezoekers. Dit deel van de Bosweg zal dus geen doorgaande route voor 
autoverkeer worden. 
Daarnaast is het voorstel om de Bosweg tussen de Randweg en Bisonweg op te 
waarderen: aan beide zijden een bermverbreding van 1 meter met daarnaast een 
vrijliggend voet/fietspad. Ook zal er verkeerstechnisch een goede aansluiting op de 
Bisonweg komen. Via de Bisonweg kan men dan makkelijk van en naar de nieuwe 
aansluiting op de N307 ten zuiden van Swifterbant. Door deze opwaardering van de 
Bosweg in combinatie met het voet-/ fietspad gaat tevens een reeds lang gekoesterde 
wens van het dorp in vervulling en behoren de permanent kapot gereden bermen tot het 
verleden. Dit verhoogt de verkeersveiligheid van met name de kwetsbare 
verkeersdeelnemers (fietsers/ voetgangers). 
De hiervoor benoemde ontsluitingsmogelijkheden zullen vanaf de A6 en de N307 worden 
aangeduid door bebording. Deze twee routes ontzien de verkeersroute door het dorp, via 
De Lange Streek en de Randweg met daaraan de sportvoorzieningen en de 
brandweerkazerne.  

 
c. De hoofdgroenstructuur. 

Door de gemeenteraad is het Groenbeleidsplan Gemeente Dronten 2006 – 2015 
vastgesteld. Hierin is een hoofdgroenstructuur aangeduid binnen de kernen. Door de 
beoogde ontwikkeling verdwijnt een deel dat is aangeduid als hoofdgroenstructuur. Dit 
betreft de rij bomen ten westen van de twee voetbalvelden (tussen de velden en het 
huidige terrein van de Jehovah’s Getuigen in). Deze hoofdgroenstructuur vormde de 
groene omzoming van de sportaccommodaties aan de noordkant van Swifterbant. In 
plaats hiervan zal de (zelfs robuustere) groenstrook aan de oostzijde van de twee 
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voetbalvelden, samen met het groen aan de noord- en zuidzijde, vastgelegd worden als 
hoofdgroenstructuur. In het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling zal deze groenstrook 
een bestemming ‘Groen’ krijgen in plaats van de huidige bestemming ‘Sport’. Op deze 
wijze blijft een groene omzoming van de sportaccommodaties in stand en wordt deze ook 
daadwerkelijk juridisch geborgd door middel van de bestemming ‘Groen’. 

 
2.1 Vaststellen grondexploitatie en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen is een 

raadsbevoegdheid. 
De raad heeft op basis van de gemeentewet het budgetrecht en stelt voor het aangaan van 
verplichtingen voor de benodigde investeringen middelen beschikbaar aan het college. De 
grondexploitatie geeft de financiële kaders weer voor de uitvoering van het project. Op basis 
van de gehanteerde uitgangspunten zoals omschreven in de financiële paragraaf heeft de 
grondexploitatie een positief resultaat op startwaarde (1-1-2014) van € 1,1 miljoen.  
 

2.2 Verantwoording zal plaatsvinden via de reguliere financiële planning & control cyclus. 
De grondexploitatie zal door het college worden verantwoord in de jaarrekening en 
perspectiefnota en indien nodig via de financiële rapportages (FIRAP). Mocht er zich een 
gebeurtenis voordoen die een significante invloed heeft op het financiële resultaat, dan zal de 
grondexploitatie opnieuw aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd. Dit conform de 
door uw raad vastgestelde financiële spelregels zoals opgenomen in de nota grondbeleid 
“Grond als basis voor regie”.  

 
3.1 Geheimhouding is noodzakelijk. 

De grondexploitatie met bijbehorende financiële paragraaf is geheim gezien de toekomstige 
onderhandelingen en selecties van aannemers voor uitvoering van de noodzakelijke werken. 

 
 

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