
 

 

 

 

No. B14.001154 
 
 
 
De raad van de gemeente Dronten, 
 
gelezen het voorstel van het college van 13 oktober 2014, No. B14.001211; 
 
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 november 2014; 
 
overwegende dat; 
- het bestemmingsplan ‘Swifterbant – Randweg 1 (6061)’ van 24 juli 2014 tot en met 3 

september 2014 voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 
- dat er gedurende deze periode één zienswijze is ingediend. 
 
 

B E S L U I T: 
 
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. 
 
 
Dronten, 27 november 2014 
 
de raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
A.C. Visser-Teeuwen mr. A.B.L. de Jonge 
adjunct-griffier voorzitter 
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Bijlage l – Zienswijzennota 
Bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) 

 
 
Zienswijze G. Consemulder, Rivierduinweg 15, Swifterbant 
Reclamant geeft aan dat dit plan een aantal nadelige gevolgen heeft voor zijn woongenot. 

 Links van de woning ligt de Swifterringweg. Als hier een afslag naar links wordt 
toegevoegd zal reclamant meer last krijgen van lawaai en een gevaarlijke situatie voor 
het oversteken van voetgangers en fietsers. Ook zal de verkeershinder toenemen tijdens 
piekuren van het congrescentrum; 

 Het uitzicht gaat enorm veranderen door de komst van het centrum; 

 Tot slot heeft reclamant een betere oplossing voor de ontsluiting van het centrum. 
Reclamant wenst dit graag mondeling toe te lichten. 
 
Reactie: 
Hieronder wordt puntsgewijs ingegaan op de zienswijze: 

 Wat betreft de afslag vanaf de Swifterringweg naar de Bosweg is het zo dat dit geen 
doorgaande route wordt die door al het verkeer kan worden gebruikt. Er zal slechts een 
aansluiting op het terrein van de Jehovah’s Getuigen worden gerealiseerd. Deze zal 
alleen worden gebruikt door bezoekers van het congrescentrum vanuit het noorden des 
lands die gebruik maken van de A6. Het grootste deel van de bezoekers zal gebruik 
maken van de route N307-Bisonweg-Bosweg. Dit zal ook door middel van bebording 
gestroomlijnd worden. Deze verkeersbewegingen van en naar het centrum zullen 
overigens alleen plaatsvinden op bijeenkomstdagen (zaterdag en zondag), in het uur 
voorafgaand aan en na afloop van bijeenkomsten. 
Aan de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers ter plaatse van het betreffende 
kruispunt zal aandacht worden besteed bij de verkeerstechnische uitwerking. 

 Het uitzicht van reclamant zal niet wijzigen: het hoog opgaande groen (misschien wel 
hoger dan 11 meter) rondom de huidige voetbalvelden blijft in stand en is inbestemd door 
middel van de bestemming Groen. Aangezien de bouwhoogte van het nieuwe gebouw 
maximaal 11 meter mag zijn en het bouwvlak niet nabij de woning van reclamant ligt, zal 
deze ontwikkeling niet ten koste gaan van het uitzicht.  

 Tijdens een mondelinge toelichting op deze zienswijze bleek dat reclamant geen moeite 
heeft met de uitbreidingsplannen van de Jehovah’s Getuigen, maar wel graag 
duidelijkheid wenst over de verkeerstechnische oplossing voor de aantakking op de 
Swifterringweg. 
Tijdens dit gesprek is daarom de afspraak gemaakt dat reclamant, zodra er een nadere 
verkeerstechnische uitwerking is van de inrichting van de Bosweg en aansluiting op de 
Swifterringweg door de vakspecialisten, het ontwerp met reclamant zal worden 
afgestemd. Dit wordt door middel van deze reactie nog eens bevestigd. 

 
De zienswijze is tijdig ingediend, dus ontvankelijk. De zienswijze is ongegrond en leidt niet 
tot aanpassing van het plan. 


