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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

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

behorende bijlage 1 – Zienswijzennota; 
II. Het bestemmingsplan “Swifterbant – Randweg 1 (6061)” (plan ID: 

NL.IMRO.0303.6061.VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e van de Wet ruimtelijke 
ordening ongewijzigd vast te stellen; 

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

INHOUD 

INLEIDING 

Het bestemmingsplan dat u ter vaststelling krijgt aangeboden betreft de ontwikkeling van een 
nieuwe congreshal voor de Jehovah’s Getuigen aan de Randweg te Swifterbant. De beoogde 
ontwikkeling staat nader beschreven in paragraaf 2.2 van de toelichting van het 
bestemmingsplan. In mei 2014 heeft u als gemeenteraad hieromtrent unaniem het volgende 
besluit genomen: 

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. 

Op 8 april 2014 heeft het college, tegelijk met het hiervoor benoemde voorstel aan uw raad, 
ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan voor deze ontwikkeling. Dit voorontwerp 
bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 17 april 2014 tot en met 28 mei 2014. Na 
afronding van het vooroverleg en inspraak, aanpassing van het bestemmingsplan hierop en uw 
instemming met het raadsvoorstel in mei, heeft het college op 10 juli 2014 ingestemd met het 
ontwerp bestemmingsplan. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 24 juli 2014 tot en met 3 
september 2014 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze geeft geen aanleiding tot een gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan. Het 
voorstel is nu om het bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) ongewijzigd vast te 
stellen.  
Na vaststelling door de gemeenteraad zal het bestemmingsplan nog eenmaal ter inzage 
worden gelegd voor beroep bij de Raad van State. 
Voor de volledigheid is het goed te vermelden dat voor de andere in mei 2014 genoemde 
maatregelen (het kunstgras en de verkeersmaatregelen) het bestemmingsplan niet hoeft te 
worden aangepast. Daarom is het plangebied voor deze ontwikkeling op deze wijze 
afgebakend. 
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Een ander aspect om u volledig te informeren is de bij het bestemmingsplan gevoegde 
paragraaf over Boscompensatie. Deze paragraaf wordt in het vastgestelde plan toegevoegd 
aan de toelichting. Hiervoor hoeft het bestemmingsplan niet ‘gewijzigd’ te worden vastgesteld 
(in plaats van ‘ongewijzigd’), omdat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridisch 
bindende gedeelte van het bestemmingsplan: de planregels en de verbeelding. We willen u 
echter wel kennis laten nemen van deze toevoeging. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARGUMENTEN 

Ten aanzien van besluitpunt l verwijzen wij u naar de inhoud van bijgaand concept raadsbesluit 
met de bijbehorende bijlage. 
 
Ten aanzien van besluitpunt ll is het zo dat door vaststelling van dit bestemmingsplan de 
uitbreiding van het congrescentrum gerealiseerd kan worden. Het bestemmingsplan voldoet 
aan een goede ruimtelijke ordening en op basis hiervan kan straks de omgevingsvergunning 
voor de bouw van het nieuwe congrescentrum worden verleend. 

 
Ten aanzien van besluitpunt lll is het zo dat de gemeenteraad op basis van artikel 6.12 lid 1 van 
de Wet 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. In dit 
geval is de gemeente eigenaar van de benodigde gronden voor de uitbreiding en is hier een 
overeenkomst over gesloten met de initiatiefnemers, de Jehovah’s Getuigen. Het kostenverhaal 
is op die manier verzekerd.  
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