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 Locatiekeuze en financieringswijze uitbreiding fietsenstalling station Dronten 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De fietsenstalling bij het NS-station uit te breiden aan de oostzijde van De Noord en ten zuiden van 

de Hanzelijn nabij de extra trapopgang; 
2. De resterende gelden uit het project inrichting stationsomgeving, groot € 30.000, in te zetten voor 

de onderhandelingen met Prorail over de uitbreiding van de fietsenstalling op de bij punt 1 besloten 
locatie; 

3. De extra financiële middelen, groot € 127.000 te dekken uit de algemene reserve vrij aanwendbaar 
om ook de onder beslispunt 1 genoemde variant te kunnen realiseren  

4. Bijgevoegde begrotingswijziging nr. 14 vast te stellen. 
 

 
 
INHOUD 

INLEIDING 

Op 9 december 2012 is de Hanzelijn en ook station Dronten in gebruik genomen. Bij station Dronten zijn 
800 onbewaakte en 80 bewaakte fietsenrekken in gebruik genomen. De verdeling is 400 onbewaakt en 
40 bewaakt aan de zuidzijde van het station en even zoveel aan de noordzijde. De capaciteit van de 
stalling  was voldoende tot aan de zomervakantie 2013 ook al werden er veel fietsen buiten de stalling 
aan de zuidzijde geplaatst. Na de zomervakantie 2013 explodeerde het aantal fietsen buiten de stalling 
met name aan de zuidzijde terwijl de stalling zelf zo goed als vol staat. Sinds deze tijd komen ook met 
enige regelmaat klachten bij de gemeente binnen over dat reizigers de fiets niet kwijt kunnen en de 
gemeente verzocht wordt de stallingscapaciteit uit te breiden. 
 
Overleg Prorail, lokaties uitbreiding 
In oktober 2013 heeft een eerste gesprek met de eigenaar van de fietsenstalling, Prorail 
plaatsgevonden. Prorail is verzocht de fietsenstalling uit te breiden. Tijdens dit overleg bleek dat Prorail 
verbaasd was dat het aantal in-uitstappers (ca. 3.100 per dag) sneller is gestegen dan de prognose, 
maar nog meer dat het aantal reizigers dat met de fiets naar het station komt, nog harder is gestegen. 
Prorail gaf aan de hand van foto’s van de volle fietsenstalling al snel aan dat uitbreiding gewenst is. In 
de daaropvolgende gesprekken met Prorail zijn verschillende uitbreidingsmogelijkheden verkend aan 
zowel de noordzijde als zuidzijde maar ook aan de west of oostzijde van De Noord. Aan de noordzijde 
zijn beperkte mogelijkheden maar ligt voor de fietsers, voornamelijk komend vanaf de zuidzijde, ook niet 
voor de hand. De praktijk laat dit ook zien doordat aan de noordzijde vaak nog ruimte is en de fietsen 
aan de zuidzijde op het plein worden geparkeerd. 
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Voor uitbreiding van de capaciteit van de fietsenstalling zijn verschillende varianten nader onderzocht: 
 

 Locatie Investeringskost
en 

Investerings- + 
grondkosten 

1 uitbreiding zuidzijde met 480 
plaatsen aan de 
centrumzijde/voorzijde van de 
bestaande fietsenstalling. 

€ 335.654 € 490.904 

2 uitbreiding zuidzijde met 416 
plaatsen op de huidige locatie en 
aan de achterzijde door realisatie 
van een extra verdieping. 

€ 410.568 nvt* 

3 uitbreiding zuidzijde met 360 
plaatsen aan de 
centrumzijde/voorzijde van de 
bestaande fietsenstalling. 

€ 284.144 € 439.394 

4 uitbreiding zuidzijde met 400 
plaatsen aan de oostkant van De 
Noord bij de extra trapopgang.**) 

€ 457.570 nvt* 

*)  Valt buiten de GREX van het Hanzekwartier. Is regulier beheergebied. Maakt geen deel uit van een 
exploitatie (zie bijlage uitbreiding fietsenstalling station Dronten). 

 
De investeringskosten aan de oostzijde zijn hoger vanwege de vele extra civiele handelingen die moeten 
worden uitgevoerd. De realisatie van de stallingen zelf, daar zit het verschil niet in. De grootste extra 
kostenposten aan de oostzijde zijn het aanbrengen van een duiker, grond aanvoeren voor dempen sloot, 
aanbrengen damwand en aanleggen riolering & elektra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor- en nadelen verschillende varianten 
Vanuit verschillende invalshoeken worden de voor- en nadelen van de varianten op een rijtje gezet: 
 
Stedenbouwkundig/ opbrengsten 
In de structuurvisie Hanzekwartier is opgenomen dat dicht tegen het spoor en de fietsenstalling aan een 
beeldbepalend gebouw moet komen. De varianten 1 en 3 zorgen ervoor dat een dergelijk gebouw zo 
dicht tegen het spoor aan niet mogelijk is en een “gat” ontstaat tussen het gebouw en de trapopgang 

1 & 3 

2 

4 
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met de beeldbepalende luifel. De uitbreiding van de fietsenstalling meet minimaal 11,5 x 54 meter en zijn 
bestemd als ontwikkellocatie waarbij voor deze gronden geen opbrengsten worden gegenereerd 
(minimaal € 250,- per m2 exclusief BTW). Dit brengt een bedrag van € 155.250 met zich mee. Het 
landelijke beleid van Prorail is dat zijn geen gronden voor fietsenstallingen aankopen. Dit wordt gezien 
als de bijdrage van in dit geval de gemeente. Mogelijke ander opties zijn over de fietsenstalling heen 
bouwen of een fietsenstalling in het gebouw. Gelet op de huidige markt en de kosten die daar mee 
gemoeid zijn, zijn deze varianten niet verder bekeken. Variant 2 en 4 passen stedenbouwkundig wel en 
gaan niet ten koste van ontwikkellocaties. De gronden voor deze varianten zijn grotendeels in handen 
van Prorail en voor een klein deel in bezit bij de gemeente Dronten (bij variant 4 is de sloot deels in bezit 
van de gemeente).  
 
Verkeerskundig 
De voorkeur van Prorail gaat verkeerskundig en beheertechnisch gezien uit naar uitbreiding aan de 
zuidzijde van de Hanzelijn aan de centrumzijde/voorzijde van de bestaande fietsenstalling omdat de 
afstand tot de trapopgang voor de reizigers zo minimaal is. Dit is het geval bij variant 1 en 3. De afstand 
van uitbreiding aan de achterzijde van de bestaande fietsenstalling bij variant 2 is te groot. Bij uitbreiding 
aan achterkant blijft de druk aan de voorzijde met als gevolg grote kans op geblokkeerde doorgangen en 
parkeren buiten de stalling. Prorail geeft aan, dat de ervaring is dat reizigers de fiets zo dicht mogelijk bij 
de trapopgang willen parkeren of dit nu voor of in de stalling is. Uitbreiding aan achterzijde wordt dan 
ook niet geadviseerd. Variant 4 is verkeerskundig gezien zeker mogelijk, maar heeft ten opzichte van 
variant 1 en 3 enkele nadelen. Mocht een van de stallingen vol zijn, dan moet men naar de andere zijde 
van De Noord. Dit brengt extra oversteekbewegingen teweeg over De Noord op een plaats waar je deze 
bewegingen juist niet wilt (verkeersveiligheid).  
 
Stuurgroep Hanzekwartier 
In de stuurgroep Hanzekwartier zijn deze varianten ook beschouwd. Het uiteindelijke standpunt van de 
stuurgroep en ook het college van B&W om voor variant 4 te kiezen als voorkeurslocatie voor de 
uitbreiding van de fietsenstalling. Dit is in belangrijke mate ingegeven door het minder uit te geven 
terrein, wat gevolgen heeft voor de GREX. 
 
Financiering uitbreiding stalling 
Bij de gesprekken met Prorail is ingestoken op het feit dat bij de bouw van de Hanzelijn een verkeerde 
prognose is gesteld voor het aantal fietsenstallingen nu na 1 jaar al een tekort is ontstaan. Prorail is dan 
ook aan zet om het tekort aan fietsenstallingen op te lossen wat zij ook erkennen. Prorail is dan ook 
bereid samen en in afstemming met het ministerie van I&M een investering van ca. € 300.000 te doen in 
de uitbreiding van de fietsenstallingen op station Dronten. Dit is een bijdrage van €150.000 van Prorail 
en € 150.000 vanuit Ministerie van I&M, verantwoordelijk voor de bouw van de Hanzelijn. De Hanzelijn is 
namelijk binnen budget uitgevoerd. De voorkeur van Prorail gaat uit naar uitbreiding zuidzijde en dan 
aan de voorzijde/centrumzijde. Variant 1 en 3 komen hiervoor in aanmerking. Gelet op toegezegd 
budget is vooralsnog alleen variant 3 met 360 nieuwe plaatsen financieel haalbaar zonder eigen 
bijdrage. Gaat de voorkeur van de gemeente naar andere varianten met bijbehorende locaties, dan is 
Prorail bereid daar aan mee te werken maar wordt wel een financiële bijdrage van de gemeente 
verwacht. Zoals aangegeven gaat de voorkeur van de stuurgroep Hanzekwartier en het College van 
B&W uit naar variant 4, uitbreiding aan de oostkant van De Noord, waarbij het beginstandpunt wel is dat 
de realisatie van Prorail geheel voor kosten van Prorail is. De voorkeur is met name ingegeven dat de 
grond voor variant 1 en 3 een zeer goede ontwikkelpotentie en daarmee opbrengend vermogen heeft. 
Daar komt bij dat Prorail niet bereid is te betalen voor deze grond.  
 
Van het beschikbare budget inrichting stationsomgeving is nog ca. € 30.000 euro over. Tussen de 
raming van Prorail, de toegezegde bijdrage van Prorail en de bijdrage inrichting stationsomgeving, blijft 
nog een financieel gat over van ruim € 127.000 waarvoor op dit moment geen dekking is.  
 
Gelet op de urgentie van dit project (4xO) is het wenselijk een separaat traject te doorlopen. Op dit 
moment hebben we een te gering capaciteit aan stallingsruimte aan de zuidzijde. Hierdoor wordt 
handhaven op fout gestalde fietsen ook onmogelijk. Ook vanuit de raad zijn hier vragen over gesteld. 
Deze fout gestalde fietsen, welke er in grote getale zijn, zorgen voor overlast en onveilige situaties. 
Daarnaast is er een groot financieel belang, daar vanuit Prorail en het ministerie nu nog € 300.000 
beschikbaar is. Normaliter financiert het ministerie niet mee, maar gelet op de naar nu blijkt onjuiste 
prognose en er nog Hanzelijngelden beschikbaar zijn, maakt het ministerie hier een uitzondering op. De 
signalen vanuit deze beide organisaties zijn dat dit in 2015 er wel eens geheel anders uit zou kunnen 
zien. De onderhandelingen met Prorail zijn in augustus gestart waarbij geprobeerd wordt de bijdrage van 
de toegezegde € 300.000 door Prorail omhoog te krijgen of anders gezegd de eigen bijdrage van max   
€ 127.000, die onvermijdbaar is bij alle varianten, naar beneden te krijgen.  
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ARGUMENTEN 

 
1.1  Conform besluit stuurgroep Hanzekwartier 

De stuurgroep Hanzekwartier heeft op 14 februari 2014 besloten dat de uitbreiding voor de 
fietsenstalling aan de oostzijde moet plaatsvinden en dat de onderhandelingen met Prorail hierover 
moeten worden opgestart. 
 

1.2 Oostzijde is geen ontwikkellocatie.  
Variant 4 betreft de enige locatie waar geen bouwgrond om niets (beleid van Prorail) ten behoeve 
van uitbreiding beschikbaar moet worden gesteld en wat de gemeente in die zin geen geld kost.  

 
2.1  Eigen bijdrage gemeente voor gewenste locatie  

Prorail en Ministerie I&M zijn bereid ca. € 300.000 bij te dragen aan uitbreiding van de 
fietsenstalling. Variant 3 kan hiervan betaald worden maar de overige varianten niet. De overige 
kosten komen voor rekening van de gemeente waarbij een onderdeel van de eigen bijdrage is de 
resterende gelden inrichting stationsomgeving groot € 30.000.  
 

2.2  Uitbreiding fietsenstalling betreft ook inrichting stationsomgeving 
De raad heeft budget beschikbaar gesteld voor de inrichting van de stationsomgeving. De raad heeft 
ook verzocht om het tekort aan fietsenstallingen op te lossen. Door deze resterende gelden in te 
zetten voor uitbreiding van de fietsenstalling worden de gelden toch ingezet ten behoeve van de 
stationsomgeving met als doel de fietsen van het plein te krijgen, wat ten goede komt aan de 
uitstraling van het Koning Willem-Alexander plein. 

 
3.1  Extra budget benodigd 

Voor de door de gemeente gekozen variant 4 is ruim €  457.000 benodigd. Naast de bijdrage van 
Prorail en het Ministerie van I&M en de overheveling van het resterend budget project inrichting 
stationsomgeving is nog maximaal € 127.000 benodigd. 
 

3.2 4xO van toepassing 
  Op dit project is 4 x O van toepassing. Op dit moment hebben we een te gering capaciteit aan 

stallingsruimte aan de zuidzijde. Hierdoor wordt handhaven op fout gestalde fietsen ook onmogelijk. 
Ook vanuit de raad zijn hier vragen over gesteld. Deze fout gestalde fietsen, welke er in grote getale 
zijn, zorgen voor overlast en onveilige situaties. Daarnaast is er een groot financieel belang, daar 
vanuit Prorail en het ministerie nu nog € 300.000 beschikbaar is. De signalen vanuit deze beide 
organisaties zijn dat dit in 2015 er wel eens geheel anders uit zou kunnen zien. Op korte termijn 
starten met de onderhandelingen met beide partijen is wenselijk, maar daarvoor is het noodzakelijk 
ook eigen middelen in te brengen, die bij variant 4 het verschil maken.  

 
4.1 Begrotingswijziging noodzakelijk 

Voor deze financiële onttrekking uit de Algemene Reserve Vrij Aanwendbaar is het nodig 
begrotingswijziging nr. 14 vast te stellen.  

 
 

 
KANTTEKENING 
- Een risico is de beschikbaarheid van middelen bij Prorail en zeker bij het ministerie van I&M (restant 

Hanzelijngelden). De verwachting bestaat dat Prorail en zeker het ministerie  in 2015 de voor Dronten 
gereserveerde middelen voor uitbreiding van een fietsenstalling niet meer vasthouden. Daarmee 
wordt realisatie en financiering van de gewenste uitbreiding niet eenvoudiger. 

 
 

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