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1. INLEIDING 

1.   1. Aanleiding 

Aan het Havenfront  in Dronten worden nieuwe woningen ontwikkeld.  In 2009  is 
hiervoor een vergunning verleend, uitgaande van twee linten langs de haven. Tus‐
sen deze linten is uitgegaan van twee blokken van vier woningen die op een cen‐
trale pleinruimte zijn georiënteerd. Deze verkaveling  is  in het geldende bestem‐
mingsplan planologisch vastgelegd (zie paragraaf 1.3). 
 
Vanwege  voortschrijdend  inzicht  en  gewijzigde marktomstandigheden  heeft  de 
ontwikkelaar besloten om op deze locatie te herverkavelen. Er wordt afgezien van 
de  twee  blokken  en  in  plaats  daarvan worden  aansluitend  op  de  gebouwde  of 
vergunde  linten drie  en  zes woningen  gebouwd. Omdat de woningen daardoor 
buiten het bouwvlak zijn geprojecteerd, zijn deze  in strijd met het bestemmings‐
plan.  
 
De gemeente Dronten wil  in principe medewerking verlenen aan het project. Op 
basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan dit door het 
verlenen  van  een  omgevingsvergunning  waarbij  wordt  afgeweken  van  het  be‐
stemmingsplan. Voorwaarde  hierbij  is  dat  de  activiteit  niet  in  strijd  is met  een 
goede  ruimtelijke ordening. Ter motivering hiervan  is een goede  ruimtelijke on‐
derbouwing noodzakelijk. Deze notitie voorziet hierin en zal deel uitmaken van de 
omgevingsvergunning. 

1.   2. Ligging projectgebied 

De ontwikkeling vindt plaats ten noordwesten van het centrum van Dronten, aan 
de zuidzijde van de haven aan de Lage Vaart. De betreffende kavels liggen tussen 
de Watersportkade en het Waterfront. De globale ligging van het projectgebied is 
aangegeven in figuur 1. 
 



blz 2  149944

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.     Ruimtelijke onderbouwing Waterfront te Dronten

 

Figuur 1. De ligging van het projectgebied (bron: Bing Maps) 

1.   3. Planologische regeling 

Het projectgebied  valt onder de  regeling  van het bestemmingsplan Dronten De 
Lage Vaart en omgeving (2030), dat is vastgesteld  op 31 oktober 2013. De wonin‐
gen zijn op basis van het oorspronkelijke verkavelingsplan bestemd voor ‘Wonen’, 
waarbij  de  (geplande) woningen  zijn  vastgelegd  binnen  bouwvlakken.  Langs  de 
voorzijde  van  de  woningen  ligt  de  bestemming  ‘Tuin’  en  de  openbare  ruimte 
rondom de woningen heeft de bestemming ‘Verkeer ‐ Verblijf’. Voor de woningen 
geldt een maximale goot‐ en bouwhoogte van 9 en 12 meter. 
 
De nu voorgestelde woningen  liggen gedeeltelijk buiten het bouwvlak en binnen 
de tuin‐ en verkeerbestemmingen. Hierdoor is de gewenste inrichting van het pro‐
jectgebied in strijd met het bestemmingsplan. 

1.   4. Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige si‐
tuatie, de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan. In hoofdstuk 
3 worden de uitgangspunten getoetst aan het, voor het project relevante, beleid 
op de verschillende niveaus.  In hoofdstuk 4 wordt  ingegaan op de omgevingsas‐
pecten. Vervolgens worden  in  hoofdstuk  5 de maatschappelijk  en  economische 
uitvoerbaarheid van het project besproken. Hoofdstuk 6 geeft ten slotte een be‐
knopte samenvatting en conclusie van de ruimtelijke onderbouwing. 
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2. BESCHRIJVING PROJECT 

2.   1. Bestaande situatie 

Het project maakt deel uit van de ontwikkeling van een nieuw woongebied aan de 
zuidzijde van de haven aan de Lage Vaart. Centraal  in dit woongebied staat een 
sporthal. Ten noordenoosten van deze sporthal  is op een strook nieuw  land een 
lint woningen aan het Waterfront gerealiseerd. Ten noordwesten  is een soortge‐
lijk  bebouwingslint  gepland.  Tussen  deze  linten wordt  een  pleinruimte  gereali‐
seerd, waaraan twee blokken van vier woningen zijn gepland. De vergunde en be‐
stemde situatie is weergegeven in figuur 2. Het gebied waarop dit project betrek‐
king heeft is hierop in rood geprojecteerd. 
 

 

Figuur 2. Vergunde situatie (bron: BAG) 

2.   2. Gewenste situatie 

Het  initiatief betreft het herverkavelen van het deel tussen de twee woonlinten, 
zodanig dat er  in aansluiting op de al  vergunde  (westelijk  lint) en gerealiseerde 
(oostelijk lint) woningen in totaal 9 woningen worden gerealiseerd, waarvan 6 aan 
de westzijde  van  de  pleinruimte  en  3  aan  de  oostzijde  daarvan.  Tussen  de  be‐
staande woningen  en  de  drie  nieuwe wordt  enige  ruimte  aangehouden.  Deze 
ruimte kan eventueel bij de kavel van de bestaande of nieuwe woningen worden 
getrokken. Het is niet de bedoeling dat dit een openbare steeg wordt. 
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Figuur 5. Impressie pleinruimte met de tuinmuren 

2.   3. Ruimtelijke inpassing 

Stedenbouwkundige inpassing 
Dit project stelt het herverkavelen van een deel van een nieuwe woningbouwloca‐
tie voor. De geprojecteerde woningen voegen  zich naadloos  in de  stedenbouw‐
kundige opzet van het woongebied. De bebouwing sluit aan op de bestaande of 
vergunde nieuwe woningen en is qua architectuur en massa passend in de omge‐
ving. 
 
De  pleinruimte wordt  gehandhaafd. Hoewel  het  openbare  deel  hier  iets wordt 
verkleind, is er sprake van een significante verruiming van het doorzicht tussen de 
linten door (6 naar 13 meter). Dit komt doordat de hogere bebouwing,  in tegen‐
stelling tot het oorspronkelijk plan, alleen aan de noordzijde is gesitueerd.  
 
Functionele inpassing 
Het project stelt een kwalitatieve woningbouwontwikkeling voor, waarbij sprake 
is van herverkaveling van al voor wonen bestemde gronden. Nabij het projectge‐
bied komen wel  sport‐ en  recreatieve  functies voor. Op de milieutechnische  in‐
pasbaarheid nabij deze functies wordt in paragraaf 4.2 ingegaan. 
 
Parkeren 
Voor het parkeren in het nieuwe woongebied is uitgegaan van één parkeerplaats 
per woning op eigen erf. Daarnaast zijn aan de zuidzijde het Waterfront een aan‐
tal parkeerplaatsen  aangelegd. Bij de oorspronkelijk  geplande woningen binnen 
het projectgebied waren echter geen parkeerplaatsen op eigen erf voorgesteld. 
Bij de nieuwe woningen is wel ruimte voor één auto per perceel. Daardoor neemt 
de parkeerbehoefte in het omliggende gebied af. Het project leidt dus ten opzich‐
te van de bestaande (planologisch) mogelijkheden tot een verbetering van de par‐
keersituatie. 



blz 6  149944

 

 
 

Rho Adviseurs B.V.     Ruimtelijke onderbouwing Waterfront te Dronten

3. BELEIDSKADER 

3.   1. Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de mi‐
nister vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het natio‐
nale  ruimtelijke beleid. Om de  verantwoordelijkheden  te  leggen waar deze het 
beste passen brengt het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en 
provincies. Het Rijk kiest voor een selectievere  inzet van rijksbeleid op slechts 13 
nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het re‐
sultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleids‐
ruimte voor het faciliteren van ontwikkelingen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene  regels  ruimtelijke ordening  (Barro) stelt  regels omtrent de 
13 aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastruc‐
tuur en Ruimte  (SVIR). Dit project  raakt geen  rijksbelangen  zoals deze genoemd 
zijn in het Barro. 

3.   2. Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het  totale omgevingsbeleid  is 
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan wordt het integrale 
omgevingsbeleid  voor de periode 2006‐2015 neergelegd met  een doorkijk naar 
2030. Het beleid  is gebaseerd op een visie voor de periode  tot 2030, waarin de 
hoofdlijnen voor de gewenste verdere ontwikkeling worden geschetst.  
 
Een belangrijk doel van het omgevingsplan  is het creëren van een goede woon‐, 
werk‐ en leefomgeving in heel Flevoland. De gewenste uitbreiding van verstedelij‐
king wordt  gebundeld  langs  de  hoofdinfrastructuur  (spoor  en weg)  aangelegd. 
Dronten valt onder de stedelijke hoofdstructuur in de provincie en heeft als kern 
langs  een  ontwikkelingsas  een  opvangtaak  voor  de  woningbehoefte.  De  kern 
Dronten heeft hiermee een verzorgingsfunctie voor het omliggende gebied. 
 
Het projectgebied  stelt  in hoofdzaak een kwalitatieve wijziging van het woning‐
bouwprogramma voor. Per saldo wordt één extra woning toegevoegd. Deze ont‐
wikkeling vindt plaats op een locatie die al is aangewezen en bestemd is voor wo‐
ningbouw. Het project is hiermee in overeenstemming met het provinciaal beleid. 

3.   3. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dronten 2030 
Op  29  november  2012  is  de  Structuurvisie  Dronten  2030  vastgesteld.  De  visie 
heeft als doel om de verschillende belangen, bijvoorbeeld tussen  landschap, ker‐
nen en gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een  integrale richting te 
bepalen voor de periode tot 2030. 



149944  blz 7

 

 
 
Ruimtelijke onderbouwing Waterfront te Dronten    Rho Adviseurs  B.V. 

In de periode tot 2030 groeit Dronten door als stedelijke hoofdkern, met een re‐
gionale verzorgingsfunctie. In Dronten worden de meeste woningen gebouwd en 
er is ook in 2030 het grootste aanbod aan bedrijventerreinen en werkgelegenheid 
aanwezig. Gezien de huidige economische situatie wordt de woningbouwprogno‐
se in Dronten getemporiseerd. Dat houdt in dat de gewenste woningbouwproduc‐
tie over een grotere tijd wordt uitgesmeerd. Dit leidt er toe dat de groeiprognose 
van Dronten pas  later wordt gehaald. Het temporiseren van de woningbouwpro‐
ductie gebeurt in drie stappen: 
1. het  afbouwen  van  woningbouwaantallen  waarover  reeds  besluitvorming 

heeft plaatsgevonden; 
2. realisering van woningbouw op locaties die reeds in voorbereiding zijn; 
3. eventueel na 2020 woningbouw op nieuwe locaties. 

 
Dit project vindt plaats in een al voor woningbouw aangewezen gebied. In 2009 is 
voor de huidige verkaveling een vergunning verleend. Om de verkoopbaarheid te 
bevorderen wordt tegemoetgekomen aan de gebleken vraag naar de woning zoals 
deze nu worden voorgesteld. Het project voldoet dus aan de eerste stap van het 
temporiseren van de woningbouwproductie. 
 
Welstandsnota gemeente Dronten (2013) 
De gemeente Dronten heeft welstandsbeleid geformuleerd  in de Welstandsnota 
2013. Daarmee wil  zij aan burgers duidelijkheid geven over de koers die de ge‐
meente vaart met haar welstandstoezicht. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de Welstandnota 2013 bestaat uit de welstands‐
criteria. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de algemene‐ en de sneltoetscrite‐
ria. Tevens is er onderscheid in beeldbepalende‐ en niet beeldbepalende locaties.  
 
Het projectgebied  ligt  in welstandsgebied 3  ‘Centrum’. Dit gebied  is als beeldbe‐
palend aangemerkt. Omdat het centrum het visitekaartje van Dronten  is, dienen 
de bestaande  kwaliteiten gewaarborgd  te worden en waar mogelijk nog  verder 
versterkt. Om dit  te bereiken geldt voor het gehele centrum een bijzonder wel‐
standsregime. De welstandscriteria zijn hierop afgestemd. 
 
Het bouwplan voor de woningen wordt getoetst aan de welstandscriteria. Aange‐
zien de nieuwe woningen goed aansluiten op de reeds vergunde woningen, wordt 
gesteld dat de nieuwe woningen passen in het welstandsbeleid. 
 
Archeologiebeleid gemeente Dronten 
De gemeente Dronten heeft archeologiebeleid, waarmee zij wil bereiken, dat: 

 bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische 
waarden, zodat deze waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige gene‐
raties; 

 archeologische waarden meer worden  ingezet ter versterking van de ruimte‐
lijke kwaliteit, identiteit en cultuurbeleving. 
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Ten behoeve daarvan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwach‐
tingen die binnen de gemeentegrenzen voorkomen  zoveel mogelijk geïnventari‐
seerd en op een Archeologische waarden‐ en verwachtingenkaart gevisualiseerd. 
Deze kaart is vertaald in een Archeologische beleidskaart en voorbeeldplanregels.  
 
De Archeologische  beleidskaart  dient  te worden  betrokken  bij  ruimtelijke  plan‐
nen. De implementatie en effectuering van het gemeentelijk archeologiebeleid in 
het ruimtelijk beleid vindt dus via deze planvormen en vergunningen plaats.  
 
Het doel van het gemeentelijk archeologiebeleid is het behoud van belangrijke ar‐
cheologische waarden, zonder daarbij andere belangen uit het oog  te verliezen. 
Het beleid beperkt zich daarom tot archeologische terreinen waarvan de behou‐
denswaardigheid al is aangetoond en tot reële archeologische verwachtingen.  
 
Paragraaf 4.5 gaat nader in op archeologie. 
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4. OMGEVINGSASPECTEN 

In  dit  hoofdstuk  wordt  het  project  getoetst  aan  de  omgevingsaspecten.  Hier 
wordt uitgegaan van de bestaande planologische  situatie, waarin het projectge‐
bied al is aangewezen voor te ontwikkelen woongebied.  
 
Dit  project  stelt  een  kwalitatieve wijziging  van  het  te  ontwikkelen woongebied 
voor.  In dit hoofdstuk wordt per omgevingsaspect kort  ingegaan op de effecten 
van de afwijkende situering van de woningen. 

4.   1. Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen 
bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (woningen) noodzakelijk. 
Bij deze  afstemming  kan  gebruik worden  gemaakt  van de  richtafstanden uit de 
basiszoneringslijst van de VNG‐brochure ’Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een 
richtafstand kan worden beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare mili‐
euhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. 
 
Voor dit project  zijn  twee bedrijfsactiviteiten  relevant, namelijk de  sporthal die 
ten zuiden van het projectgebied  ligt en de  jachthaven aan de noordzijde. Beide 
vallen onder milieucategorie 3.1, waarbij een richtafstand van 50 meter geldt. 
 
De vergunde woningen in het projectgebied waren voor de sporthal de dichtstbij‐
zijnde woningen  aan  de  noordzijde.  Deze  lagen  op minimaal  11 meter.  De  nu 
voorgestelde woningen  liggen op minimaal 20 meter vanaf de sporthal. Voor de 
jachthaven geldt dat deze op meer dan 50 meter vanaf de geprojecteerde wonin‐
gen ligt. Wel is op grond van het geldende bestemmingsplan een uitbreiding in de 
richting van de woningen mogelijk, tot op circa 30 meter vanaf de nieuwe wonin‐
gen. Er wordt dus niet voldaan aan de richtafstanden.  
 
Uit akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de huidige vergunning 
voor  de woningen  is  de  conclusie  getrokken  dat  ter  plaatse  van  de woningen 
wordt voldaan aan de geluidsnormen. Voor de sporthal geldt dat er geluidsredu‐
cerende maatregelen zijn getroffen. 
 
De woningen worden gebouwd op een  locatie die al  is aangewezen als woning‐
bouwlocatie. De nieuwbouw komt op grotere afstand van de sporthal te liggen en 
niet dichter bij de jachthaven. Er is dus sprake van een verbetering van de milieu‐
situatie. Het project leidt niet tot milieuknelpunten. Vanuit de milieuzonering be‐
staan dus geen beperkingen voor het project. 

4.   2. Wegverkeerslawaai 

Op grond van de Wet geluidhinder geldt rond wegen met een maximumsnelheid 
hoger dan 30 km/uur, spoorwegen en inrichtingen die 'in belangrijke mate geluid‐
hinder  veroorzaken', een  geluidzone. Bij de ontwikkeling  van nieuwe  geluidsge‐
voelige objecten binnen deze geluidzones moet akoestisch onderzoek worden uit‐
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gevoerd  om  aan  te  tonen  dat  de  ontwikkeling  voldoet  aan  de  voorkeursgrens‐
waarden die  in de wet zijn vastgelegd.  Indien niet aan de voorkeursgrenswaarde 
kan worden voldaan, kan het bevoegd gezag hogere grenswaarden vaststellen. 
 
Het projectgebied ligt op ruime afstand van doorgaande wegen. Op de wegen na‐
bij het projectgebied geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Uit onderzoek 
dat  is uitgevoerd  in het  kader  van de  vergunningverlening blijkt dat  ter plaatse 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Er wordt hiermee  vol‐
daan aan de Wgh. 

4.   3. Water  

Vanwege het grote belang van het water  in de  ruimtelijke ordening, wordt  van 
waterschappen  een  vroege  en  intensieve  betrokkenheid  bij  het  opstellen  van 
ruimtelijke plannen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel 
in de ruimtelijke procedure geworden.  
 
Proces van de watertoets  
Het plan is via de digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuider‐
zeeland  (kenmerk: 20140403‐37‐8762). Het plan raakt  lagen die voor het water‐
schap  van  belang  zijn,  namelijk  een  slecht  kwelgebied. Voor  de  ontwikkelingen 
wordt daarom de normale watertoetsprocedure doorlopen. Dit betekent dat er 
over dit project nader overleg met het waterschap plaatsvindt. 
 
Echter, de praktijk is dat het project ten opzichte van de huidige vergunning geen 
effect heeft op de waterhuishouding, omdat er wordt gebouwd op een locatie die 
al geschikt is bevonden voor het ontwikkelen van woningbouw. Er is geen sprake 
van een  toename aan verharding, ook worden de woningen niet dichter op het 
water gebouwd dan was gepland.  In deze paragraaf wordt kort  ingegaan op de 
waterrelevante  aspecten.  Deze  onderbouwing wordt  ter  informatie  voorgelegd 
aan het waterschap. 
 
Wateroverlast 
Voor projecten  geldt het principe  ‘waterneutraal bouwen’  als uitgangspunt. Dit 
wil zeggen dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maat‐
regelen worden genomen om piekafvoeren op te vangen.  In dit geval neemt het 
verhard oppervlak ten opzichte van de vergunde situatie niet toe. In het kader van 
dit project zijn daarom geen compenserende maatregelen noodzakelijk. 
 
Goed functionerend watersysteem (WF) 
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, reali‐
seren van het gewenste peil) verslechtert door het project niet. Ook het streefpeil 
blijft  ongewijzigd.  Het  aantal maatregelen  om  het  watersysteem  in  te  richten 
wordt  zoveel mogelijk  beperkt.  Het  project  heeft  geen  nadelige  gevolgen  voor 
(grond)water in de omgeving. 
 
 



149944  blz 11

 

 
 
Ruimtelijke onderbouwing Waterfront te Dronten    Rho Adviseurs  B.V. 

Schoon water 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een 
ecologisch  gezond watersysteem. Binnen het projectgebied  komen  geen water‐
gangen  voor. Van het natuurvriendelijk  inrichting  van oevers  is  geen  sprake.  Er 
worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. 
 
Afvalwater 
Voor de afvoer van afvalwater wordt gebruik gemaakt van de bestaande voorzie‐
ning. De afvoer neemt als gevolg van dit project niet significant toe. Het bestaan‐
de systeem heeft hiervoor voldoende capaciteit. 

4.   4. Bodem 

Met  het  oog  op  een  goede  ruimtelijke  ordening moet  in  geval  van  ruimtelijke 
ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt  is voor het beoogde 
functiegebruik. Voorafgaand aan de ontwikkeling van de woonwijk, heeft onder‐
zoek plaatsgevonden dat heeft uitgewezen dat er in het gebied geen sprake is van 
bodemvervuiling  die  de  realisering  van  het  nieuwe woongebied  in  de weg  zou 
kunnen  staan. Op basis van het geldende bestemmingsplan  is bovendien ook al 
een woonfunctie mogelijk. 

4.   5. Cultuurhistorie 

De rol van cultuurhistorie  in de ruimtelijke ordening  is de  laatste jaren sterk toe‐
genomen. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig 
in beeld worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening  (Bro) stelt  in dat ver‐
band  specifieke eisen aan het opstellen van  ruimtelijke plannen. Waar mogelijk 
moeten cultuurhistorische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhisto‐
rie is daarmee veelal een sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
In het kader van het aspect cultuurhistorie wordt zowel ingegaan op de zichtbare 
cultuurhistorische waarden als op het erfgoed onder de grond (archeologie). 
 
Cultuurhistorische waarden 
Binnen het projectgebied  is geen sprake van cultuurhistorische waarden. Bij het 
ontwikkelen van het stedenbouwkundig ontwerp voor het Waterfront is rekening 
gehouden  met  de  cultuurhistorische  waarden  in  de  omgeving,  waaronder  de 
jachthaven. Dit project  sluit aan op de bestaande  stedenbouwkundige  structuur 
en doet geen afbreuk aan cultuurhistorische waarden in de omgeving. Het is niet 
nodig om aanvullende eisen  te  stellen  ten aanzien van de bescherming van cul‐
tuurhistorische waarden. 
 
Archeologie 
Ter bescherming van eventuele archeologische waarden  in de bodem  is de Mo‐
numentenwet  van  toepassing. De  kern  van deze wet  is dat wanneer de bodem 
wordt verstoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  
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De archeologische waarden‐ en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat 
zien dat het plangebied ligt in een gebied met een gematigde archeologische ver‐
wachtingswaarde. Volgens de archeologische beleidskaart  ligt het projectgebied 
in  een  archeologievrij  gebied.  Dit  komt  onder meer  doordat  de  grond waarop 
wordt geboden recentelijk is opgebracht (voorheen was de locatie onderdeel van 
de haven). Het uitvoeren van archeologisch onderzoek  is daarom niet noodzake‐
lijk. 

4.   6. Ecologie 

Bij elk ruimtelijk project dient met het oog op de natuurbescherming rekening te 
worden  gehouden met  de  Natuurbeschermingswet  en  de  Flora‐  en  faunawet. 
Hierbij dient te worden aangetoond dat als gevolg van de geplande activiteiten de 
natuurdoelstellingen  van  beschermde  natuurgebieden  en  de  gunstige  staat  van 
instandhouding  van waardevolle dier‐  en plantensoorten niet  in het  geding  ko‐
men. Er wordt onderscheid gemaakt  in gebiedsbescherming en  soortenbescher‐
ming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het projectgebied  ligt op ruime afstand van beschermde natuurgebieden en niet 
aangrenzend aan de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er worden geen belasten‐
de functies voorgesteld. Bovendien stelt het project het bouwen van woningen in 
een nieuw woongebied voor. Gebiedsbescherming is dan ook niet aan de orde. 
 
Soortenbescherming 
Het projectgebied betreft een braakliggende kavel in een woonwijk die in ontwik‐
keling is. De kavel is al geschikt bevonden voor de ontwikkeling van woningbouw. 
Er  is sprake van een verstoord gebied waar verschillende woningen  in aanbouw 
zijn. Het  is niet aannemelijk dat het projectgebied een waardevol habitat vormt 
voor beschermde soorten. Het project veroorzaakt geen conflicten met de Flora‐ 
en faunawet. 
 
Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om al‐
les wat redelijkerwijze mogelijk  is, te doen of  juist te  laten om schade aan wilde 
planten en dieren zo veel mogelijk te voorkomen. 

4.   7. Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de  risico's die ontstaan voor de 
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals 
vuurwerk, LPG en munitie. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beper‐
ken van de risico's voor de burger door bovengenoemde activiteiten. 
 
Voor  een  inzicht  in  de  aanwezige  risicobronnen  is  de  risicokaart  geraadpleegd. 
Hieruit blijkt dat  in de omgeving van het projectgebied geen risicobronnen voor‐
komen. Vanuit de externe veiligheid bestaan dan ook geen belemmeringen voor 
het project. 
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4.   8. Luchtkwaliteit 

Een onderdeel van de Wet milieubeheer betreft luchtkwaliteit. De wet is bedoeld 
om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, aan te pakken.  
 
Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze ’niet in betekenende mate’ bijdra‐
gen  aan de  verslechtering  van de  luchtkwaliteit. Woningbouwlocaties  tot 3.000 
woningen behoren daar ook bij. Dit project  stelt een kwalitatieve woningbouw‐
ontwikkeling  voor, waarbij het aantal woningen met  slechts één  toeneemt. Het 
draagt niet  in betekenende mate bij aan de  luchtverontreiniging. Hiermee wordt 
voldaan aan de eisen zoals gesteld in de Wet milieubeheer.  

4.   9. Kabels, leidingen en zoneringen 

In of nabij het projectgebied liggen geen kabels, leidingen of zones die een beper‐
king vormen voor dit project. 

4.   10. Vormvrije mer‐beoordeling 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het ka‐
der  van  het  bestemmingsplan  planmer‐plichtig  (bijlage  C  en  D),  projectmer‐
plichtig (bijlage C) of mer‐beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activitei‐
ten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen.  
 
In bijlage D van het Besluit m.e.r.  (D14)  is de aanleg, wijziging of uitbreiding van 
een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. De drempelwaarden hiervoor zijn 
een oppervlakte van 100 hectare of meer en 2.000 woningen of meer. Het totale 
stedelijk ontwikkelingsproject waar dit project onderdeel van is, is veel kleiner dan 
de drempelwaarden die een mer‐beoordeling noodzakelijk maken. 
 
Een mer(‐beoordelings)procedure is daarom niet noodzakelijk. De voorgaande pa‐
ragraven hebben bovendien  in voldoende mate aangetoond dat het project niet 
leidt tot belangrijke milieueffecten. 
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5. UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om  inzicht  te geven  in de uitvoerbaarheid van 
een project. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappe‐
lijke en de economische uitvoerbaarheid.  

5.   1. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Dit project stelt het bouwen van 9 woningen voor binnen een gebied dat al is aan‐
gewezen voor het ontwikkelen van woningbouw. De nieuwe verkaveling past bin‐
nen de al vastgelegde hoofdopzet van het gebied. Met het project zijn dus geen 
grote maatschappelijke belangen gemoeid. 
 
Op grond van artikel 6.18 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) wordt de ontwik‐
keling voorgelegd aan de betrokken overlegpartners. De ontwerpbeschikking van 
de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken wordt daarna gedurende een 
periode van zes weken ter  inzage gelegd. Tijdens deze periode bestaat de moge‐
lijkheid tot het indienen van zienswijzen. Eenieder wordt op deze wijze in de gele‐
genheid gesteld om bedenkingen tegen het initiatief kenbaar te maken.  
 
De  ingekomen zienswijzen worden door de gemeente beantwoord en meegewo‐
gen in de besluitvorming omtrent het verlenen van de omgevingsvergunning. Te‐
gen dit besluit bestaat de mogelijkheid voor beroep en hoger beroep. De voorge‐
noemde  procedure  toont  de maatschappelijke  uitvoerbaarheid  van  het  project 
aan. 

5.   2. Economische uitvoerbaarheid 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het project is het van belang te weten of 
het economisch uitvoerbaar  is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds 
bepaald door de exploitatie van het plan  (financiële haalbaarheid) en anderzijds 
door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling betreft een particulier  initiatief, waarmee de gemeente geen di‐
recte financiële bemoeienis heeft. De aanleiding voor het project is de uitblijven‐
de vraag naar de vergunde woningen, waarmee de locatie niet verkoopbaar is ge‐
bleken. Het project draagt dus bij aan de financiële haalbaarheid van het woning‐
bouwproject als geheel. 
 

Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over moge‐
lijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw‐ en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Indien er sprake is van bepaalde 
bouwplannen, dient de gemeente hiervoor  in beginsel een exploitatieplan op  te 
stellen. Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anders‐
zins verzekerd  is. Voor vaststelling van het planologisch besluit dient duidelijk te 
zijn op welke wijze de kosten zullen worden verhaald. 



149944  blz 15

 

 
 
Ruimtelijke onderbouwing Waterfront te Dronten    Rho Adviseurs  B.V. 

Dit project wijkt  af  van de huidige  grondexploitatieafspraken,  aangezien  er  een 
extra woning mogelijk wordt gemaakt. Hierover  zijn  tussen de gemeente en de 
projectontwikkelaar nieuwe afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in een ante‐
rieure  overeenkomst, waarin  onder  andere  het  planschadeverhaal  is  geregeld. 
Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en kan van het vaststellen van 
een grondexploitatieplan worden afgeweken. 
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6. AFWEGING EN CONCLUSIES 

Aanleiding 
Deze ruimtelijke onderbouwing dient ter afweging voor het verlenen van een om‐
gevingsvergunning met  toepassing  van  artikel  2.12  lid  1  sub  a  onder  3  van  de 
Wabo, waarmee het bouwen van 9 woningen  in afwijking van het bestemmings‐
plan mogelijk wordt gemaakt. 
 
De afwijking betreft het bouwen van woningen buiten de daarvoor opgenomen 
bouwvlakken en voor een klein deel binnen de tuin‐ en verkeerbestemming. 
 
Afweging 
De woningen worden aansluitend op een lint van nieuwe of nog niet gerealiseer‐
de maar wel vergunde woningen gebouwd. Qua architectuur en massa sluiten de 
woningen  naadloos  aan  op  het  heersende  bebouwingsbeeld.  Het  project  is  zo 
goed inpasbaar op de locatie. 
 
Verder  is het project  in overeenstemming met de  relevante beleidsuitgangspun‐
ten op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau en veroorzaakt het geen conflic‐
ten met de sectorale wet‐ en regelgeving.  
 
Conclusie 
Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project  is niet  in strijd met 
een goede ruimtelijke ordening. 
 
 
 
 
 
 


