
 

 

 
No. B14.001111 

 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 17 juli 2014, No. B14.001108; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening en artikel 6.12 lid 2 van de 
Wet ruimtelijke ordening; 
 
gezien het advies van de raadscommissie van september 2014; 
 
overwegende dat; 

• het bestemmingsplan “Dronten – Ottolanderlaan 12 (9021)” vanaf 22 mei tot en met 2 
juli 2014 voor een ieder ter inzage lag; 

• dat er gedurende deze periode een positieve zienswijze is ingediend; 
• de zienswijze en overweging 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” en “Ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting 
arbeidsmigranten”. 

 
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 – Ottolanderlaan 12 (9021)” (plan ID: 

NL.IMRO.0303.9021-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke 
ordening ongewijzigd vast te stellen; 

III. Geen exploitatieplan voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Dronten, 25 september 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 



No. B14.001111  
BIJLAGE 1. ZIENSWIJZE 
 
 
Op het ontwerp bestemmingsplan “Dronten – Ottolanderlaan 12 (9021)” dat van 22 mei tot 
en met 2 juli 2014 ter visie lag, is één zienswijze ingediend. De zienswijze is ingediend door 
waterschap Zuiderzeeland en is een positieve zienswijze. 
 
Zienswijze 
Reclamant geeft aan dat zij in het kader van ambtelijk vooroverleg een reactie hebben 
ingediend. Deze reactie had betrekking op de beleidsthema’s “Voldoende water” en “Schoon 
water”. In de vooroverlegrapportage van de gemeente is aangeven dat de opmerkingen 
verwerkt worden in de toelichting van het (ontwerp) bestemmingsplan. Reclamant geeft aan 
geen verdere op- en aanmerkingen over de voorgenomen planontwikkeling te hebben. Deze 
brief (zienswijze) is dan ook te beschouwen als positief wateradvies. 
Ten slotte wijst reclamant erop dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor de melding- 
en/of vergunningsverplichting bij handelingen in of nabij het watersysteem. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar www.zuiderzeeland.nl of www.olo.nl. 
 
Reactie 
Reclamant wordt bedankt voor deze positieve zienswijze. De zienswijze wordt voor 
kennisgeving aangenomen. 
 
Voorstel 
De zienswijze is ontvankelijk, omdat de zienswijze 2 juli 2014 is verzonden 
(verzendstempel). De zienswijze is gegrond en het bestemmingsplan blijft door de zienswijze 
ongewijzigd. 
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