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TOELICHTING 
 
HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Aan de Randweg 1 in Swifterbant is een congrescentrum van Jehovah's Getuigen geves-
tigd. Om hier in de toekomst bijeenkomsten met bezoekers uit heel Nederland te kun-
nen organiseren, is het initiatief ontstaan om het complex uit te breiden met een extra 
congreshal. Deze zal ten oosten van de huidige hal komen te staan. Door de extra con-
greshal kunnen bijeenkomsten met 3.400 mensen georganiseerd worden.  
 
De gronden ten oosten van het bestaande complex zijn in de huidige situatie in gebruik 
als voetbalveld en hebben een sportbestemming. Om de ontwikkeling juri-
disch-planologische toch te kunnen regelen, is dit bestemmingsplan opgesteld.  

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten noordwesten van Swifterbant, tussen de Swifterringweg (N720) 
en de Randweg. De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
 

 
 
Figuur 1.1: ligging plangebied 

1.3  Planologische regeling 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan 'Swifterbant - 
Bos en Sport (6060)', vastgesteld op 21 oktober 2010. Zie figuur 1.2 voor een uitsnede 
van het verbeelding van dit plan ter plaatse van het plangebied. 
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Figuur 2.1 geldend bestemmingsplan 
 
Het huidige complex van de Jehovah's Getuigen heeft een maatschappelijke bestem-
ming met een bouwvlak ter plaatse van de congreshal. Binnen deze bestemming zijn di-
verse voorzieningen toegestaan, onder andere op het gebied van welzijn, cultuur en re-
ligie. 
 
Ten oosten van de maatschappelijke bestemming ligt de bestemming 'Sport', ten be-
hoeve van voorzieningen op het gebied van sport en recreatie. De beoogde ontwikkeling 
is in strijd met de toegestane doeleinden binnen de bestemming 'Sport'. Ook is er geen 
bouwvlak aanwezig ten behoeve van de toekomstige congreshal.  
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HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING SITUATIE EN PLANOLOGISCHE WIJZIGING 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving van de bestaande situatie van het plangebied. 
Daarna zal de beoogde ontwikkeling beschreven worden, alsmede de ruimtelijke con-
sequenties die hieruit voortkomen. Ten slotte wordt aangetoond dat de ontwikkeling  
-ruimtelijk gezien- voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening. 

2.1  Huidige situatie 

In de huidige situatie bestaat het plangebied uit het huidige congrescentrum van Jeho-
vah's Getuigen in het westelijk deel van het plangebied, en de twee voetbalvelden van 
de voetbalvereniging Swift '64 in het oostelijk deel van het plangebied. Zie figuur 2.1. 
 

 
Figuur 2.1 huidige situatie 
 
De bestaande congreshal is gebouwd in 1991 en biedt ruimte aan circa 1.100 bezoekers 
(na de bouw van de nieuwe hal wordt dit 1.000 bezoekers). Het complex wordt in de 
weekenden gebruikt voor bijeenkomsten voor de regio Noord-Holland.  
 
Het gebouw is 7 meter hoog. Het bestaat uit een grote zaal voor vergaderingen en een 
kleine zaal voor doopplechtigheden. Verder zijn er nog ondersteunende voorzieningen 
zoals keuken en cafetaria aanwezig,  en twee beheerderswoningen. Aan de voorzijde 
van de congreshal ligt een groot parkeerterrein. De rest van het terrein heeft een park-
achtige uitstraling met veel groenpartijen. 
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Ten oosten van het terrein liggen de twee voetbalvelden van de lokale voetbalvereniging  
Swift '64. De velden zijn omzoomd door bomen en worden daardoor aan het zicht vanaf 
de openbare weg onttrokken.  
 
Het huidige perceel van de Jehovah's Getuigen wordt ontsloten via de Randweg. Deze 
sluit op korte afstand richting het oosten aan op De Lange Streek. Via deze weg kan het 
verkeer provinciale wegen (Swifterringweg en Dronterringweg) bereiken. 

2.2  Beoogde ontwikkeling 

De nieuwe congreshal wordt gebouwd ter plaatse van de huidige voetbalvelden. hiertoe 
verkoopt de gemeente deze gronden aan de ontwikkelende partij.  
 
De nieuwe congreshal komt ten oosten -en in het verlengde- van de bestaande bebou-
wing te liggen. Zie figuur 2.2.  
 

 
Figuur 2.2 toekomstige situatie 
 
Het gebouw heeft een footprint van 72 bij 66 m. In het kader van enige flexibiliteit en 
ontwerpvrijheid wordt in dit bestemmingsplan uitgegaan van 80 bij 80 m (6400 m²). De 
bouwhoogte bedraagt maximaal 11 m. Ten noordwesten van de bestaande bebouwing 
komt verder nog een werkplaats ten behoeve van het onderhoud van het buitenterrein 
van 4 m hoog. De werkplaats bestaat uit één of meerdere gebouwen.  
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De bestaande bebouwing wordt ook gewijzigd. Zo zal de erker aan de oostzijde van het 
gebouw verdwijnen en wordt het gebouw intern verbouwd zodat er 16 tweepersoons-
kamers ontstaan. De logiesfunctie is gerelateerd aan de interne opleiding die binnen het 
gebouw gegeven gaat worden. Er is dus geen sprake van een zelfstandige logiesfunctie. 
Door de realisatie van de kamers neemt de bezoekerscapaciteit af van 1.100 personen 
tot 1.000 personen. Verder wordt het buitenterrein opnieuw ingericht. 

2.2.1  Landschappelijke inpassing 
Een groot deel van de reeds aanwezige bomen aan de noord-, oost- en zuidkant van het 
plangebied blijft gehandhaafd. Hierdoor is de nieuwbouw goed afgeschermd van het 
zicht vanaf de openbare weg. De ontwikkeling is landschappelijk goed ingepast. 

2.2.2  Verkeer en parkeren 
Ontsluiting 
In de huidige situatie is het gedeelte van de Bosweg dat tussen de Swifterringweg en de 
Randweg ligt een fietspad. In het kader van de beoogde ontwikkeling zal het deel tussen 
de aanduiding '4' in figuur 2.2 en de Swifterringweg opgewaardeerd worden tot ontslui-
tingsweg. Het gedeelte ten zuiden van deze weg blijft fietspad, zodat er geen door-
gaande route ontstaat. 
 
Verder naar het zuiden takt de Bosweg aan op de Bisonweg, die vervolgens weer aan-
sluit op de N307. Het stuk Bosweg tussen de Randweg en de Bisonweg wordt aan beide 
zijden verbreed met 1 m met daarnaast een vrijliggend voet- en fietspad. Hierdoor 
wordt de capaciteit van deze weg vergroot en is de weg geschikt voor de grotere ver-
keersstromen die het gevolg zijn van de beoogde ontwikkeling.  
 
Door de verbeterde verkeersstructuur zal het oostelijk deel van de Randweg en de Lange 
Streek ontzien worden.  
 
Parkeren  
Het nieuwe oostelijk gelegen parkeerterrein zal als hoofdparkeerterrein worden ge-
bruikt. Het bestaande parkeerterrein wordt aangepast en zal uitsluitend dienst doen bij 
bijzonder grote drukte, met name in de zomerweekenden. In totaal worden er 1.166 
parkeerplaatsen aangelegd, en zes parkeerplaatsen specifiek voor touringcars. 
 
Bij het bepalen van het benodigde aantal parkeerplaatsen is uitgegaan van de kencijfers 
uit de CROW-publicatie 317. Voor een religieus gebouw buiten de bebouwde kom be-
draagt dit 0,2 parkeerplaats per zitplaats. Omdat het congrescentrum een bovenregio-
nale functie heeft is in dit geval uitgegaan van 0,33 parkeerplaats per zitplaats. Deze 
parkeernorm blijkt bovendien ook te voldoen bij de locatie van de Jehovah's Getuigen in 
Bennekom en bij het huidige congrescentrum. Op basis van de maximale capaciteit van 
3.400 bezoekers resulteert dit in een parkeerbehoefte van 1.133 parkeerplaatsen, zodat 
er nog een marge is van 33 parkeerplaatsen. Alleen op piekmomenten in de zomerperi-
ode (juli en augustus) wordt de volledige capaciteit benut. Buiten deze periode worden 
circa 800 van de parkeerplaatsen gebruikt.  
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Verkeersgeneratie 
Het toekomstige complex zal alleen op zaterdag en zondag gebruikt worden, en in de 
zomerperiode (juli en augustus) ook op vrijdag. De maximale capaciteit van 3.400 be-
zoekers wordt alleen in de zomerperiode bereikt, buiten deze periode is het aantal be-
zoekers circa 2.400. De bezoekers komen aan begin van de dag aan bij de locatie en ver-
trekken weer aan het eind van de dag.  
 
Gedurende de zomerperiode bedraagt de verkeersgeneratie op basis van het aantal 
parkeerplaatsen 2.344 mvt/etmaal (vrijdag, zaterdag en zondag) en gedurende de rest 
van het jaar 1.600 mvt/etmaal (zaterdag en zondag). Dit is substantieel maar de toe-
komstige verkeersstructuur is hier op berekend, zodat er geen problemen met de door-
stroming ontstaan. Bovendien zijn deze aantallen alleen op de piekmomenten aanwezig: 
zaterdag, zondag en eventueel vrijdag, en alleen aan het begin en eind van de dag.  

2.3  Ruimtelijke consequenties 

De ruimtelijke uitstraling van het plangebied gaat substantieel veranderen door de be-
oogde ontwikkeling. De bestaande bebouwing wordt gehandhaafd, maar het perceel 
wordt heringericht. Op het aangrenzende perceel maken de twee voetbalvelden plaats 
voor een nieuw gebouw van ca. 4.800 m² en een groot aantal parkeerplaatsen. 
 
Hoewel dit binnen het plangebied een verandering van de ruimtelijke situatie betekend, 
verandert de ruimtelijke uitstraling naar de omgeving niet substantieel omdat de 'groe-
ne zoom' aan de noord-, oost- en zuidkant van het plangebied gehandhaafd blijft. Hier-
door wordt het nieuwe gebouw en de parkeerplaatsen goed afgeschermd van het zicht 
van de openbare weg, in dit geval de Bosweg en de Randweg. Ook de ligging van het 
plangebied buiten de kern Swifterbant en in een beboste omgeving zorgt er voor dat de 
verandering in uitstraling beperkt blijft.  
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

3.1  Rijksbeleid 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 door de minister 
vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimte-
lijke beleid. Om de bestuurlijke drukte te beperken brengt het Rijk de ruimtelijke orde-
ning zo dicht mogelijk bij burgers en bedrijven, laat het meer over aan gemeenten en 
provincies en komen de burgers en bedrijven centraal te staan. 
 
Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belan-
gen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Bui-
ten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsruimte 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 Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). De beoogde ontwikkeling raakt geen rijksbelangen. Er is geen strijdigheid 
met de SVIR of het Barro.  

3.2  Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
Het provinciaal omgevingsbeleid is opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In 
dit plan wordt het integrale omgevingsbeleid beschreven voor de periode 2006-2015 
met een doorkijk naar 2030. Het belangrijkste doel van de provincie is het creëren van 
een goede woon- werk- en leefomgeving in heel Flevoland.  
 
Swifterbant is in het omgevingsplan aangeduid als 'stedelijk gebied'. De verstedelijking 
moet ingepast worden in een hoogwaardige landelijke omgeving en moet passen bij de 
gerealiseerde en geplande infrastructuur. De provincie wil ruimte scheppen voor nieuwe 
activiteiten die nodig zijn om de bevolkingsontwikkeling te accommoderen. Behoud en 
bescherming van bijzondere kwaliteiten (archeologie, natuur en water- en milieukwali-
teit) gaan daarbij hand in hand. 
 
Het Omgevingsplan Flevoland verwoordt het streven van de provincie naar een voort-
gaande groei in Flevoland zodanig dat inwonertal, verbindingen, voorzieningenniveau, 
werkgelegenheid en inkomensvorming goed op elkaar zijn afgestemd.  
 
West-oost as 
Swifterbant ligt in de zogenaamde West-Oost as. Het gebied tussen Lelystad en Kam-
pen/Zwolle krijgt, als onderdeel van de te ontwikkelen West-Oost as van Alkmaar naar 
Zwolle, naar verwachting te maken met een groeiende dynamiek als gevolg van de uit-
dijende Randstad en de ontwikkeling van de netwerkstad Zwolle-Kampen.  
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Deze dynamiek concentreert zich op ruimtelijk-economische ontwikkelingen. Dergelijke 
ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan de inrichting, functionaliteit en bereikbaarheid 
van het gebied. Concrete impulsen ontstaan door de aanleg van de Hanzelijn en de eer-
ste fase van de N23, tussen Lelystad en Dronten. De provincie wil, samen met ge-
biedspartners en zo mogelijk marktpartijen, een visie maken op de ruimtelijke toekomst 
van het gebied, als schakel tussen de netwerkstad Zwolle-Kampen en de dynamiek van 
Almere. Daarbij wordt betrokken hoe in samenhang met gebiedsontwikkeling de aanleg 
van het deel van de N23 tussen Dronten en Kampen kan worden gerealiseerd. De visie 
resulteert in een ontwikkelingsgericht actieprogramma. 
 
Stedelijk gebied 
Het plangebied is in het omgevingsplan aangeduid als 'stedelijk gebied'.  
 
Conclusie provinciaal beleid 
Het congrescentrum dat in het plangebied wordt geregeld heeft een bovenregionaal 
karakter en is dus niet gericht op Swifterbant. Vanwege de ligging in de West-Oost as 
wordt geconcludeerd dat het beleidstechnisch een goede vestigingslocatie is voor de 
voorziening. 

3.3  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Dronten 2030 
Op 29 november 2012 is de Structuurvisie Dronten 2030 vastgesteld. Deze vervangt de 
Structuurvisie Dronten 2020. De structuurvisie is een ruimtelijke ontwikkelingsvisie, 
waarin de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten worden beschreven. De visie 
heeft als doel om de verschillende belangen, bijvoorbeeld tussen landschap, kernen en 
gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale richting te bepalen voor 
de periode tot 2030. 
 
Het dorp Swifterbant is onlosmakelijk verbonden met de archeologisch opgravingen die 
daar in het verleden zijn gedaan en kan omschreven worden als een klein, rustiek dorp. 
De woonmilieus kenmerken zich door een hoge ruimtelijke kwaliteit vanwege de groene 
omgeving en er heerst een sterk gevoel van cohesie onder de bewoners. 
 
De structuurvisie bevat geen specifiek beleid ten aanzien van de vestiging van maat-
schappelijk-religieuze voorzieningen. Het voorzieningenbeleid is primair gericht op func-
ties met een lokaal of regionaal verzorgingsniveau. Voor Swifterbant geldt dat er een 
basispakket aanwezig moet zijn. 
 
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 gemeente vaart 
met haar welstandstoezicht. 
 
Het belangrijkste onderdeel van de Welstandnota 2013 bestaat uit de welstandscriteria. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de algemene- en de sneltoetscriteria.  
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Tevens is er onderscheid in beeldbepalende- en niet beeldbepalende locaties. De wel-
standscriteria zijn hierop afgestemd. 
 
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt binnen de zogenaamde 'eerste schil van 
Swifterbant' in de Welstandsnota 2013. Voor het grootste gedeelte van dit deelgebied, 
waaronder het plangebied, kan volstaan worden met het instandhouden van de basis-
kwaliteit. Hier volstaat een minimaal welstandsregime. Uitwerking van het bouwplan 
vindt plaats in overleg met Welstand. 
 
Archeologiebeleid gemeente Dronten 
De gemeente Dronten heeft archeologiebeleid, waarmee zij wil bereiken, dat: 
1. bij ruimtelijke ontwikkelingen zorgvuldig wordt omgegaan met archeologische 

waarden, zodat deze waar mogelijk behouden blijven voor toekomstige generaties; 
2. archeologische waarden meer worden ingezet ter versterking van de ruimtelijke 

kwaliteit, identiteit en cultuurbeleving. 
 
Ten behoeve daarvan heeft de gemeente de archeologische waarden en verwachtingen 
die binnen de gemeentegrenzen voorkomen zoveel mogelijk geïnventariseerd en op een 
Archeologische waarden- en verwachtingenkaart gevisualiseerd. Deze kaart is doorver-
taald in een Archeologische beleidskaart en voorbeeldplanregels.  
 
De Archeologische beleidskaart dient te worden betrokken bij ruimtelijke plannen. 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 archeo-
logische waarden, zonder daarbij andere belangen uit het oog te verliezen. Het beleid 
beperkt zich daarom tot archeologische terreinen waarvan de behoudenswaardigheid al 
is aangetoond en tot reële archeologische verwachtingen.  
 
Groenbeleidsplan 
In het Groenbeleidsplan Gemeente Dronten 2006-2015 (2006) is een visie vastgelegd 
voor het openbare groen in de kernen van de gemeente Dronten. Het plan biedt een 
kader voor toekomstige keuzes in het groen. Het algemene beleidsdoel voor het ge-
meentelijke groen is het behoud en de ontwikkeling van aantrekkelijk en karakteristiek 
openbaar groen dat duurzaam bijdraagt aan een wervend woon- en werkmilieu.  
 
Door de beoogde ontwikkeling verdwijnt een deel van het groen dat is aangeduid als 
hoofdgroenstructuur. Dit betreft de rij bomen ten westen van de twee voetbalvelden. 
Deze hoofdgroenstructuur vormde de groene omzoming van de sportaccommodaties 
aan de noordkant van Swifterbant. Ter compensatie zal (de nog robuustere) groenstrook 
aan de oostzijde van de twee voetbalvelden in dit bestemmingsplan vastgelegd worden 
door middel van een bestemming 'Groen' in plaats van de huidige bestemming 'Sport'. 
Op deze wijze blijft de groene omzoming van de sportaccommodaties in stand. 
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Conclusie gemeentelijk beleid 
Het congrescentrum is een functie met een bovenregionaal karakter. In de structuurvisie 
wordt hiervoor geen specifieke mogelijkheden geboden. Aangezien het de uitbreiding 
van een bestaande complex betreft ligt de locatiekeuze voor de hand. De beoogde ont-
wikkeling is niet in strijd met het beleid. 
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HOOFDSTUK 4  OMGEVINGSASPECTEN 

4.1  Wegverkeerslawaai 

Ten aanzien van geluidhinder is de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Doel van deze 
wet is het terugdringen van hinder als gevolg van geluid en het voorkomen van een 
toename van geluidhinder in de toekomst. Voor het onderhavige plan is alleen geluids-
hinder als gevolg van wegverkeerslawaai van belang, er is geen sprake van bijvoorbeeld 
industrielawaai. In de wet is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft, waar aan-
dacht aan geluidhinder moet worden besteed. De Wgh onderscheidt geluidsgevoelige 
objecten enerzijds en niet-geluidsgevoelige objecten anderzijds. De Wgh stelt dat op de 
gevels van geluidsgevoelige objecten voldaan moet worden aan de voorkeursgrens-
waarde van 48 dB. 
 
Het congrescentrum wordt niet aangemerkt als een geluidsgevoelige functie. Wel is in 
de bestaande bebouwing een tweetal bedrijfswoningen en een logiesfunctie mogelijk. In 
de huidige situatie zijn ook al twee bedrijfswoningen mogelijk in de bebouwing. Er ont-
staan dus geen nieuwe geluidsgevoelige objecten. Akoestisch onderzoek naar de ge-
luidsbelasting als gevolg van verkeer op de gevels  van het gebouw is daarom niet no-
dig. 
 
Wel heeft het plan een toename aan verkeersbewegingen op de westelijke Randweg en 
op de Bosweg tot gevolg. Het zuidelijk deel van de Bosweg ligt echter op ruime afstand 
van de bestaande woonbebouwing van Swifterbant. De Bosweg sluit aan op de Bison-
weg, waaraan enkele agrarische bedrijfswoningen zijn gelegen. 
 
De woonbebouwing ligt op ruime afstand van de Bosweg en de Bisonweg vormt in de 
huidige situatie een belangrijke ontsluiting voor Swifterbant, waardoor de huidige ver-
keersintensiteit relatief hoog is. Daarom heeft het congrescentrum geen merkbare ef-
fecten op de geluidsbelasting van woningen. Daar komt bij dat het congrescentrum 
slechts twee of drie dagen per week geopend is. 
 
De beoogde ontwikkeling zal geen grote gevolgen hebben voor het akoestisch klimaat 
ter plaatse van de woongebieden binnen de kern en solitaire woonfunctie nabij de aan-
sluitende wegen. 

4.2  Milieuzonering 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is ruimtelijke afstemming tussen be-
drijfsactiviteiten, voorzieningen en gevoelige functies (waaronder woningen) noodzake-
lijk. Bij deze afstemming kan gebruik worden gemaakt van de richtafstanden uit de ba-
siszoneringslijst van de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' (2009). 
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Om de richtafstand van het toekomstige congrescentrum te bepalen is de categorie 
'evenementenhallen' uit de VNG-brochure gebruikt. Er is voor deze categorie gekozen 
omdat de bebouwing qua capaciteit te vergelijken valt met een evenementenhal. Een 
evenementenhal valt in categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en heeft der-
halve een richtafstand van 30 m tot gevoelige functies vanwege het aspect 'geluid'.  
 
De afstand tot de dichtstbijzijnde woonbebouwing (aan het Buitenhof) is ruim 300 m. 
Aan de richtafstand wordt ruimschoots voldaan. Het aspect 'milieuzonering' staat de 
beoogde ontwikkeling niet in de weg.  

4.3  Bodem 

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke ontwikke-
lingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde functiegebruik. 
Ter plaatse van locaties die verdacht worden van bodemverontreiniging, moet ten min-
ste verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. In geval van verontreinigingen is 
de Wet bodembescherming van toepassing. In de wet is geregeld dat indien ter plaatse 
van een plangebied ernstige verontreinigingen worden aangetroffen, er sprake is van 
een saneringsgeval. 
 
Er is onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid 
gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, waarvan de resultaten zijn vastgelegd in de 
Bodemkwaliteitskaart gemeente Dronten van Grontmij Nederland B.V., projectnummer 
310887, referentienummer GM-0090708, d.d. 11 februari 2013. De gronden in het 
plangebied hebben de schoonste kwaliteit waardoor het op grond van de huidige regel-
geving niet noodzakelijk is om voor dit bestemmingsplan of voor een aan te vragen om-
gevingsvergunning een nader onderzoek naar de bodemkwaliteit te verrichten. 

4.4  Water 

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van water-
schappen 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  
In het kader van het overleg ex. artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp bestemmingsplan 
toegezonden aan het Waterschap Zuiderzeeland. Daarnaast hebben voorafgaand en tij-
dens het formele vooroverleg, meerdere overleggen plaatsgevonden met het water-
schap over de wateraspecten. 
 
Wateroverlast 
Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dit wil zeg-
gen dat, wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen wor-
den genomen om piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of bergen 
van het water door de aanleg van een waterberging of een infiltratievoorziening. In het 
kader van dit plan zijn compenserende maatregelen noodzakelijk.  
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Om de effecten op de waterhuishouding te beperken wordt een groot deel van de par-
keerterreinen aangelegd met verharding met een grotere doorlatendheid dan de huidi-
ge klei-ondergrond, zodat infiltratie kan plaatsvinden. De verharding van de bestaande 
parkeerplaatsen wordt aangepast naar open verharding. De nieuw aan te leggen wegen 
op het terrein hebben ongeveer een vergelijkbaar oppervlak met het bestaande par-
keerterrein, waardoor hiervoor geen aanvullende watercompensatie nodig is. De nieu-
we parkeerplaatsen ter plaatse van de huidige voetbalvelden krijgen ook een halfver-
harding in de vorm van grasstenen. Samen met een aan te brengen zandpakket zal dit 
zorgen voor een verbetering van de berging en infiltratiemogelijkheden op die plek. 
 
Tot slot wordt de nieuwe bebouwing (circa 4750 m2) gecompenseerd door de aanleg van 
een waterpartij van circa 280 m2. 
 
Goed functionerend watersysteem (WF) 
Het functioneren van het huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren 
van het gewenste peil) verslechtert door het plan niet. Ook het streefpeil blijft ongewij-
zigd. Het aantal maatregelen om het watersysteem in te richten wordt zoveel mogelijk 
beperkt. Het plan heeft geen nadelige gevolgen voor (grond)water in de omgeving. 
 
Schoon water 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar de realisatie van een ecolo-
gisch gezond watersysteem. Binnen het projectgebied komen geen watergangen voor. 
Van het natuurvriendelijk inrichting van oevers is geen sprake. Er worden geen uitlo-
gende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt. Het gebruik van chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen zal tot een minimum worden beperkt door bij de inrichting 
van het nieuwe terrein preventieve maatregelen te nemen. Bij parkeerplaatsen van een 
omvang van meer dan 50 plaatsen wordt het hemelwater eerst gezuiverd door een lo-
kale zuivering. 
 
Afvalwater 
Voor de afvoer van afvalwater wordt gebruik gemaakt van de bestaande persleiding. 
Deze heeft voldoende capaciteit. 
 
Wateradvies 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg voorgelegd aan 
het waterschap Zuiderzeeland (zie Bijlage 2). Naar aanleiding hiervan is deze waterpara-
graaf op onderdelen aangevuld. Bij de uitvoering van de plannen wordt rekening ge-
houden met de adviezen en er vindt nog nader overleg plaats over de verhardingscom-
pensatie. De watertoetsprocedure is hiermee afgerond. Het waterschap geeft een posi-
tief wateradvies. 

4.5  Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water 
en spoor en door buisleidingen. 
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In het kader van het aspect externe veiligheid is de risicokaart (www.risicokaart.nl) be-
keken. Hieruit blijkt dat in de wijde omgeving van het plangebied de volgende risico-
bronnen aanwezig zijn: 
 aan De Poort ligt een tankstation met LPG, de afstand tot het plangebied bedraagt 

ca. 1.100 m; 
 ten oosten van het plangebied loopt de N711 waarover gevaarlijke stoffen vervoerd 

worden, de afstand tot het plangebied bedraagt ca. 1.100 m; 
 ten noorden van het plangebied loopt de A6 waarover gevaarlijke stoffen vervoerd 

worden, de afstand tot het plangebied bedraagt ca. 3.300 m. 
 
Vanwege de grote afstand tussen het plangebied en de hierboven genoemde risico-
bronnen vormen deze geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  

4.6  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 luchtver-
ontreiniging, aan te pakken. 
 
Overschrijdingen van de grenswaarden voor luchtkwaliteit zijn veelal het gevolg van het 
aantal verkeersbewegingen in een gebied. Op grond van de algemene maatregel van 
bestuur “niet in betekenende mate” (NIBM) vormen luchtkwaliteitseisen geen belem-
meringen voor projecten die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Een project komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 
3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Alleen bij een toename van enkele honderden verkeersbewegingen per 
etmaal wordt hier niet aan voldaan.  
 
Om te onderzoeken of een ontwikkeling in betekenende mate bijdraagt aan een ver-
slechtering van de luchtkwaliteit, wordt de NIBM-tool gebruikt. De variabelen die hier-
voor ingevoerd worden zijn de toename van het aantal verkeersbewegingen (weekdag-
gemiddelde) en het percentage vrachtverkeer. De resultaten zijn als volgt. 
 
In de zomerperiode (juli en augustus) wordt het congrescentrum drie dagen per week 
gebruikt. De verkeersgeneratie is dan 2344 mvt/etmaal*3 dagen=7032 mvt/week. Per 
weekdag is dat ca. 1005 mvt. Gedurende de rest van het jaar is de verkeersgeneratie 
1600 mvt/etmaal*2 dagen=3200 mvt. Per week is dat ca. 460 mvt.  
Hieruit volgt een jaargemiddeld weekdaggemiddelde van 10*460+2*1005/12=550 mvt. 
Invoer in de Nibm-tool resulteert in onderstaande afbeelding. 
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De ontwikkeling draagt in niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit. Er kan afgezien worden van nader onderzoek.  

4.7  Ecologie 

Bij elk ruimtelijk plan 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 gunstige staat van 
instandhouding van waardevolle dier- en plantensoorten niet in het geding komt. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied dat in het kader van de 
Natuurbeschermingswet is beschermd. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (Ketel-
meer en Vossemeer) ligt op ca. 3,2 km van het plangebied. Het Natura 2000-gebied IJs-
selmeer ligt op 3,6 km. Ook zijn er geen EHS-gronden binnen het plangebied gelegen. De 
dichtstbijzijnde EHS ligt op ca. 2,5 km van het plangebied.   
 
De verwachte extra verkeersproductie van en naar het plangebied wordt geraamd 
op  550  mvt/etm. Dit verkeer zal zich via de A6, N302 of N307 deels langs en door Na-
tura 2000/EHS afwikkelen maar daar ten opzichte van het reeds bestaande verkeer geen 
extra verstoring door geluid of licht genereren. De extra stikstofemissie als gevolg van 
dit verkeer heeft evenmin relevante ecologische effecten aangezien de kwalificerende 
habitats en soorten van deze Natura 2000-gebieden in de nabijheid van de genoemde 
wegen niet stikstofgevoelig zijn. Dit blijkt ook uit de quickscan natuurtoets  
 
Soortenbescherming 
De bescherming van soorten is vastgelegd in de Flora- en Faunawet. Hierin zijn bepa-
lingen opgenomen van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Volgens deze wet is een 
aantal planten- en diersoorten aangewezen die licht, middelzwaar of zwaar beschermd 
zijn.  
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Voor licht beschermde soorten geldt een vrijstelling bij ruimtelijke projecten. Voor mid-
delzwaar beschermde soorten geldt alleen een vrijstelling wanneer de beoogde werk-
zaamheden worden uitgevoerd volgens een door LNV goedgekeurde gedragscode. Voor 
zwaar beschermde soorten dient bij ruimtelijke ingrepen ontheffing te worden aange-
vraagd. Behalve de Flora- en Faunawet is ook de Rode Lijst van belang, waarop zeldzame 
en bedreigde soorten zijn opgenomen. 
 
Als gevolg van de beoogde ontwikkeling zal een deel van de aanwezige bomen moeten 
worden gekapt. Daarom is een quickscan natuurtoets uitgevoerd. De bijbehorende rap-
portage is opgenomen in Bijlage 1. 
 
Uit de natuurtoets blijkt dat er geen beschermde plantensoorten in het plangebied 
aanwezig zijn. Ook zijn er geen verblijfplaatsen van vleermuizen of aantasting van het 
leefgebied van vleermuizen te verwachten. Wel komen in het plangebied algemene 
broedvogels voor. Het verstoren van broedende vogels en hun legsels is verboden. Con-
flicten met de Flora- en faunawet op dit punt zijn te voorkomen door de werkzaamhe-
den buiten het broedseizoen uit te voeren. Voor de overige soortgroepen is het in deze 
situatie vanuit de Flora- en faunawet niet verplicht vervolgstappen te nemen. Wel geldt 
voor deze soorten de algemene zorgplicht. Dit houdt in dat alles wat redelijkerwijs mo-
gelijk is gedaan moet worden of juist moet worden gelaten om schade aan deze soorten 
te voorkomen. Het plan is op deze wijze uitvoerbaar binnen de kaders van de Flora- en 
faunawet. 

4.8  Archeologie en cultuurhistorie 

Archeologie 
Ter bescherming van eventuele archeologische waarden in de bodem is de Monumen-
tenwet van toepassing. De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt ver-
stoord, de archeologische resten intact moeten blijven.  
 
De archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Dronten laat zien 
dat het plangebied ligt in een gebied met een gematigde archeologische verwachtings-
waarde. Volgens de archeologische beleidskaart ligt het plangebied in archeologisch 
waardevol gebied 4.  
 
De beleidsdoelstelling voor archeologisch waardevol gebied 4 is het uitvoeren archeolo-
gisch vooronderzoek om vast te stellen of er sprake is van behoudenswaardige archeo-
logische waarden. Archeologisch vooronderzoek is echter alleen nodig in geval van be-
paalde ruimtelijke ontwikkelingen. De vrijstellingscriteria die gelden voor categorie 
4-gebieden zijn: 
 oppervlakte plangebied tot 1,7 hectare, en 
 diepte bodemingreep afhankelijk van vrijstellingsdiepte. 
 
Volgens de beleidskaarten geldt een vrijstellingsdiepte van 0-40 centimeter. De opper-
vlakte van het plangebied van dit bestemmingsplan is 7,7 hectare. In beginsel is daarom 
een archeologisch onderzoek noodzakelijk. De daadwerkelijke ontwikkeling binnen het 
plangebied, een gebouw met een oppervlakte van slechts circa 4.800 m2, is kleiner dan 
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1,7 ha. Aangezien de oppervlakte binnen het vrijstellingscriterium blijft, is nader onder-
zoek niet van toepassing. Daar komt bij dat er in het verleden een drainagesysteem on-
der de voetbalvelden is aangelegd, op circa 80 cm diepte. Hier is de bodem dus reeds 
verstoord.  
 
Mochten er bij werkzaamheden toch sporen en vondsten worden aangetroffen, dan 
geldt op grond van artikel 53 van de Monumentenwet een meldingsplicht bij het be-
voegd gezag. 
 
Cultuurhistorie 
De rol van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening is de laatste jaren sterk toegeno-
men. Bij het opstellen van plannen moeten cultuurhistorische waarden tijdig in beeld 
worden gebracht. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt in dat verband specifieke 
eisen aan het opstellen van bestemmingsplannen. Waar mogelijk moeten cultuurhisto-
rische waarden worden behouden of versterkt. Cultuurhistorie is daarmee veelal een 
sturend onderdeel geworden in de ruimtelijke ordening. 
 
Het plangebied wordt niet gekenmerkt door cultuurhistorisch waardevolle elementen. 
Het aspect 'cultuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg.  
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HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE VORMGEVING 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om be-
stemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde 
manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe 
bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP 
geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmings-
plan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld con-
form deze standaarden. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 
in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende 
regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels 
(per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

5.2  Toelichting op de bestemmingen 

Groen 
De bomen aan de noord-, oost- en zuidkant van het plangebied worden juri-
disch-planologisch vastgelegd door middel van de bestemming 'Groen'. De beoogde 
werkplaats voor het buitenterrein is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifie-
ke bouwaanduiding - onderhoudsgebouw'. Verder zijn geen gebouwen toegestaan. 
 
Maatschappelijk 
Binnen de bestemming zijn maatschappelijke voorzieningen en de aan het onderwijs 
gerelateerde logiesfunctie toegestaan. Maatschappelijke voorzieningen zijn gedefinieerd 
als educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en re-
creatieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 
alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen. 
 
Hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen een bouwvlak, waar tot 7 of 11 m 
hoog gebouwd mag worden.  Er zijn twee bedrijfswoningen mogelijk binnen de aan-
duiding 'bedrijfswoning'.  
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HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een be-
stemmingsplan. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschappelijke 
en de economische uitvoerbaarheid. 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wro opgenomen bestemmingsplanprocedure: 
 
Overleg en inspraak 
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerpbestemmingsplan 
toegezonden aan de betrokken overleginstanties. Tevens heeft het bestemmingsplan 
vanaf 17 april 2014 tot en met 28 mei 2014 voor inspraak ter inzage gelegen.  
 
Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Wel zijn er drie vooroverlegreacties ingekomen. 
Deze reacties zijn samengevat en voorzien van een gemeentelijke beantwoording in de 
reactienota vooroverleg. Deze is opgenomen in Bijlage 2. 
 
Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is de toelichting van het bestemmingsplan 
op onderdelen aangepast of aangevuld.  
 
Ontwerpbestemmingsplan 
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage aan-
geboden voor zienswijzen (artikel 3.8 Wro). Tijdens deze periode bestaat de mogelijk-
heid voor het indienen van zienswijzen door een ieder. 
 
Eventueel ingekomen zienswijzen worden al dan niet verwerkt in het bestemmingsplan. 
Na ter inzage legging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestem-
mingsplan. De indieners van de zienswijzen worden hiervan op de hoogte gesteld. Uit-
eindelijk is tegen het bestemmingsplan beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid en grondexploitatie 

Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het van belang te we-
ten of het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. De economische uitvoerbaar-
heid wordt enerzijds bepaald door de exploitatie van het plan (financiële haalbaarheid) 
en anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Economische uitvoerbaarheid 
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De kosten voor uitvoering van het plan wor-
den gedragen door de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft voor het bouwen van de 
gebouwen en de aankoop van het perceel etc. een begroting opgesteld. Hieruit blijkt dat 
er voldoende financiële middelen zijn om de ontwikkeling te kunnen realiseren 
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Grondexploitatie 
Het doel van de grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële 
haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, 
waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn.  
 
Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van een hoofdgebouw mogelijk gemaakt. 
Een dergelijk plan is conform het bepaalde in artikel 6.2.1 Bro in principe exploitatie-
planplichtig. Met de particuliere initiatiefnemer is echter een overeenkomst gesloten, 
waarin de gemaakte kosten worden geregeld. Aangezien de kosten dus anderszins ver-
zekerd zijn, is het opstellen van een grondexploitatieplan niet noodzakelijk. De gemeen-
teraad beslist daarom bij de vaststelling van het bestemmingsplan dat er geen exploita-
tieplan wordt opgesteld.  
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Samenvatting 

Aanleid ing e n doe lste l l ing van d i t  onderzoek  

In opdracht van RHO Adviseurs voor leefruimte BV heeft EcoGroen Advies BV een quickscan 
natuurtoets uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreiding van het congrescentrum van de 
Jehovah’s getuigen in Swifterbant. 
 
De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst 
aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte natuurbescherming. Het onderzoek is gebaseerd op een 
veldbezoek op 28 april 2014 en een inventarisatie van bekende verspreidingsgegevens. 
 

Besche rmde ge bieden  

Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, 
Beschermde Natuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur of natuur buiten de EHS. Het nemen 
van vervolgstappen is in deze situatie dan ook niet nodig in het kader van gebiedsgerichte 
natuurbescherming. 
 

Besche rmde s oorte n  

 In het plangebied zijn geen beschermde plantensoorten aangetroffen; 
 Er zijn geen verblijfplaatsen van vleermuizen of aantasting van onmisbare vliegroutes  of 

foerageergebieden te verwachten; 
 Verspreid in het plangebied zijn vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag 

beschermde grondgebonden zoogdiersoorten te verwachten. Vaste verblijfplaatsen van juridisch 
zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet aangetroffen en worden ook niet 
verwacht; 

 In de bomen en ondergroei van de bosstrook zijn algemene broedvogels als Houtduif, Putter, 
Zanglijster, Groenling, Tjiftjaf en Merel broedend te verwachten. Er zijn geen jaarrond 
beschermde vogelnesten aangetroffen of te verwachten; 

 In de sloot en de bosstrook zijn respectievelijk voortplanting en overwintering van enkele laag 
beschermde amfibieënsoorten als Bruine kikker en Gewone pad te verwachten; 

 In het plangebied zijn geen beschermde vissen, reptielen, ongewervelden en weekdieren 
aangetoond of te verwachten.  

 

Eindconc lus ies  e n aanbe ve l inge n  

Bij de uiteindelijke herinrichting van het plangebied dient rekening gehouden te worden met het 
broedseizoen van vogels: schade aan broedvogels en hun nesten dient te worden voorkomen. 
 
Voor de overige soortgroepen is het in deze situatie vanuit de Flora- en faunawet niet verplicht 
vervolgstappen te nemen. 
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1 Inleiding 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN DIT ONDERZOEK 

In opdracht van RHO Adviseurs BV heeft EcoGroen Advies BV een quickscan natuurtoets uitgevoerd in 
verband met de voorgenomen uitbreiding van het congrescentrum van de Jehovah’s getuigen in 
Swifterbant. 
 
De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen 
of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en 
diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van 
de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte 
natuurbescherming. Een toelichting op de genoemde wetgeving is gegeven in bijlage 1. 

1.2 HUIDIGE SITUATIE EN VOORGENOMEN ONTWIKKELINGEN 

Het plangebied ligt aan de rand van de bebouwde kom van Swifterbant. Op het terrein ernaast is een 
grote congreszaal aanwezig. Men wil in het plangebied een tweede congreszaal bouwen. Dit terrein 
bestaat nu uit een brede strook bosplantsoen en voetbalvelden. De bosstrook langs de westzijde van 
het plangebied wordt voor de nieuwbouw gekapt. Op het te bebouwen terrein is geen sprake van 
permanent oppervlaktewater of bebouwing. Langs de noord en zuidzijde van de percelen liggen 
ondiepe kwelsloten. 
 

  
Figuur 1.1 Ligging van het onderzochte gebied. Het gebied binnen de dikke gele lijn betreft het plangebied. Bron 
kaartondergrond: Google Earth 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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1.3 ALGEMENE OPZET 

De voorliggende quickscan natuurtoets is gebaseerd op één locatiebezoek, bekende 
verspreidingsgegevens (zie hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ecologische principes.  
Uit de verzamelde informatie volgt een korte beschrijving van de verwachte effecten van de 
ruimtelijke ingreep op beschermde gebieden (hoofdstuk 2) en soorten (hoofdstuk 3). Daarnaast is 
beschreven welke mitigerende (verzachtende of inpassings-) maatregelen eventueel nodig zijn om 
overtreding van de Flora- en faunawet te voorkomen. Indien het nemen van vervolgstappen (zoals 
aanvullend onderzoek of het aanvragen van een ontheffing) nodig is, is dit ook aangegeven. 
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2 Gebiedsbescherming 

2.1 NATUURBESCHERMINGSWET 

In de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is de bescherming van Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000-gebieden) en Beschermde Natuurmonumenten ondergebracht. 
Beoordeeld dient te worden of ingrepen of activiteiten in of in de nabijheid van deze gebieden 
significant negatieve effecten kunnen hebben op de aangewezen waarden en instandhoudingsdoelen 
van deze gebieden. 
 
Het dichtstbijzijnde gebied vallend onder de bescherming van de Natuurbeschermingswet is Natura 
2000-gebied Ketelmeer & Vossemeer, gelegen op een afstand van ruim 3,3 kilometer ten oosten van 
het plangebied. Voor dit Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen opgesteld voor drie 
broedvogelsoorten en 18 niet-broedvogelsoorten. Gezien de aard van de beoogde ontwikkelingen en 
de tussenliggende afstand, zijn geen negatieve effecten te verwachten op instandhoudingsdoelen van 
het genoemde en andere natuurgebieden beschermd onder de Natuurbeschermingswet. Het nemen 
van vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet is in deze situatie dan ook niet nodig. 

2.2 ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is vastgelegd in het Besluit Algemene regels 
ruimtelijke ordening. Voor nieuwe ontwikkelingen binnen de groene contouren van de EHS geldt een 
‘nee, tenzij’- afweging. Dit houdt kortweg in dat significante aantasting van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van de EHS niet toegestaan is, tenzij er sprake is van het ontbreken van reële alternatieven 
en redenen van groot openbaar belang. Wanneer niet teruggevallen kan worden op het tenzij-gedeelte 
van het beschermingskader, zal aangetoond moeten worden dat door de plannen de wezenlijke 
kenmerken en waarden van de EHS niet significant aangetast worden.  
 
Volgens de begrenzing van de EHS, zoals weergegeven op de kaart van het Ministerie van EZ ligt het 
plangebied op circa 2600 meter van de Ecologische Hoofdstructuur (bosgebied Kamperhoek). 
Vanwege de aard van de ingreep en de afstand van het plangebied tot het EHS-gebied kan aantasting 
van wezenlijke kenmerken en waarden van EHS-gebieden worden uitgesloten. Het nemen van 
vervolgstappen is niet noodzakelijk. 

  

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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2.3 OVERIGE NATUURGEBIEDEN 

Buiten de bescherming van de Natuurbeschermingswet en de Ecologische Hoofdstructuur bevinden 
zich ook natuurgebieden beschermd middels provinciaal beleid, veelal beschreven in 
Omgevingsplannen of Streekplannen. In dit provinciale beleid is de bescherming van bijvoorbeeld 
ganzenfoerageergebied en weidevogelgebied uitgewerkt.  
 
Volgens de kaartmachine van de Provincie Flevoland zijn er binnen het plangebied geen specifieke 
natuurwaarden buiten de EHS aanwezig. Negatieve effecten op dergelijke gebieden (buiten het 
plangebied) zijn gezien de afstand en tussenliggende bebouwing echter niet aan de orde. 

2.4 EINDCONCLUSIE GEBIEDSBESCHERMING 

Het nemen van vervolgstappen in het kader van gebiedsgerichte natuurbescherming is in deze situatie 
niet nodig.  
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3 Flora- en faunawet 

De Flora- en faunawet (Ff-wet) verplicht om bij ruimtelijke ingrepen of andere nieuwe activiteiten, na 
te gaan of er negatieve effecten kunnen optreden op exemplaren of het leefgebied van beschermde 
plant- en diersoorten. Optredende negatieve effecten dienen zo veel mogelijk vermeden of 
geminimaliseerd te worden. Voor schade aan strikt-beschermde soorten kan het noodzakelijk zijn om 
een ontheffing aan te vragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van 
Economische Zaken en bovendien compensatie te realiseren voor verlies van leefgebied of groei- of 
verblijfplaatsen. 

3.1 ONDERZOEKSMETHODE  

Voorliggende ecologische beoordeling is voor een belangrijk deel gebaseerd op een locatiebezoek op 
28 april 2014. Tijdens dit bezoek is het gehele plangebied door één persoon onderzocht en is aandacht 
besteed aan de beschermde soorten binnen de Flora- en faunawet en vooral aan de juridisch zwaarder 
beschermde soorten (Ff-wet tabel 2 en 3) en aan bedreigde (Rode Lijst) soorten. Voor zover mogelijk 
zijn alle soortgroepen geïnventariseerd. In combinatie met de terreingesteldheid, bekende 
verspreidingsgegevens (zie Hoofdstuk 4 Geraadpleegde bronnen) en ‘expert judgement’ is vervolgens 
een uitspraak gedaan over mogelijk aanwezige beschermde soorten.  
 
In onderstaande paragrafen worden de onderzochte soortengroepen beschreven die in het plangebied 
en de directe omgeving zijn aangetroffen en te verwachten. De relevante soorten worden hierbij kort 
toegelicht. 

3.2 FLORA 

In het plangebied zijn geen beschermde soorten of soorten van de Rode Lijst aangetroffen. In het 
gazon en de bosstrook zijn plantensoorten aangetroffen die kenmerkend zijn voor voedselrijke en 
enigszins vochtige omstandigheden. Aangetroffen soorten zijn onder andere Gewone rolklaver, 
Madelief, Gewone paardenbloem, Klimop, Akkerdistel, Fluitenkruid, Tijmereprijs, Kleefkruid, Grote 
brandnetel en Look-zonder-look. 
 
Gezien de aangetroffen soortensamenstelling en de terreingesteldheid wordt niet verwacht dat in het 
plangebied andere beschermde of bedreigde flora voorkomt. Het nemen van mitigerende 
maatregelen om overtreding van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet te voorkomen is in 
deze situatie niet aan de orde. 
 
 

Klik hier als u tekst wilt invoeren. 
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3.3 VLEERMUIZEN 

Alle vleermuizen zijn opgenomen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en tabel 3 van de Flora- en 
faunawet en daardoor strikt beschermd. Het leefgebied van de strikt beschermde vleermuizen bestaat 
uit verblijfplaatsen, vliegroutes en foerageergebieden (zie ook kader 3.1). Van deze drie onderdelen 
genieten de verblijfplaatsen de zwaarste bescherming.  
 
Potent ië le  va ste  verb l i j fp laa tsen  

Er zijn geen gebouwen in het plangebied aanwezig. De bomen in de bosstrook zijn onderzocht op de 
aanwezigheid van voor vleermuizen geschikte verblijfplaatsen. Er zijn echter geen holten of spleten 
aangetroffen die geschikt zijn voor vleermuizen. De aanwezigheid van verblijfplaatsen van vleermuizen 
kan zodoende worden uitgesloten. 
 
Potent ië le  v l iegrou te s  e n  foerag eerge bieden  

De bosstrook fungeert mogelijk als onderdeel van een vliegroute van vleermuizen. De bosstrook wordt 
gekapt in het kader van de plannen. Langs de westzijde van het bestaande congrescentrum en langs 
de oostzijde van het plangebied ligt echter een soortgelijke bosstrook die als gelijkwaardig alternatief 
kan gelden. Vermoedelijk maakt de bosstrook deel uit van foerageergebied van vleermuizen. Er zijn in 
de omgeving echter allerlei bospercelen en groenstroken aanwezig die als alternatief kunnen bieden. 
Vervolgstappen ten aanzien van vliegroutes of foerageergebieden van vleermuizen zijn niet aan de 
orde. 
 

Kader 3.1 Vleermuizen 

Verblijfplaatsen bevinden zich in donkere en voor vleermuizen bereikbare ruimten in bomen, huizen, kelders et cetera 
en kunnen aanwezig zijn in de vorm van kraamkolonies/ zomerverblijven, baltslocaties/paarverblijven en 
winterverblijven. 
 
Voor hun oriëntatie tijdens de trek van en naar hun verblijfplaats en foerageergebieden gebruiken vleermuizen veelal 
jaren lang dezelfde structuren. Vanwege dit traditiegetrouwe gedrag van vleermuizen vormen bepaalde lijnvormige 
structuren (bijvoorbeeld rijen woningen, watergangen en bomenrijen) een belangrijk onderdeel van een vliegroute. 
Wanneer alternatieve structuren ontbreken zijn dergelijke structuren ‘onmisbaar’ en zodoende beschermd.  
 
Locaties waar insecten aanwezig zijn, bijvoorbeeld langs randen van bossen, bomenrijen of boven water zijn van 
belang als foerageergebied voor vleermuizen. Foerageergebied van vleermuizen geniet binnen de Flora- en 
faunawetgeving echter geen juridische bescherming, tenzij het onmisbaar is voor het voortbestaan van een populatie. 

3.4 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

In het plangebied is een aantal vaste verblijfplaatsen van laag beschermde grondgebonden 
zoogdiersoorten aangetoond of te verwachten, bijvoorbeeld Bosmuis, Rosse woelmuis, Huisspitsmuis, 
Egel en Mol (allen Ff-wet tabel 1). Verblijfplaatsen of essentieel leefgebied van juridisch zwaarder 
beschermde grondgebonden zoogdieren van Ff-wet tabel 2 en 3 als Eekhoorn, Boommarter en 
Steenmarter worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en terreinkenmerken niet verwacht 
in het plangebied.  
 
Bij de ingrepen gaan mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van algemene en laag beschermde 
zoogdieren verloren. Voor laag beschermde kleine zoogdieren geldt echter automatisch vrijstelling van 
artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze soorten niet 
aan de orde is. 
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3.5 BROEDVOGELS 

Aangezien dit onderzoek een quickscan betreft, is geen systematische broedvogelinventarisatie 
uitgevoerd. Tijdens het veldonderzoek is met name gekeken naar de aanwezigheid van broedvogels 
met jaarrond beschermde nestplaatsen (zie kader 3.2). Daarnaast is op basis van soortwaarnemingen, 
biotoopeisen, terreinkenmerken, expert judgment en bekende ecologische principes beoordeeld 
welke soorten aanwezig kunnen zijn. 
 

Kader 3.2 Broedvogels met jaarrond beschermde nestplaatsen 

Onder jaarrond beschermde nesten van broedvogels wordt verstaan: in functie zijnde nesten van de Ooievaar, 
Boomvalk, Buizerd, Havik, Ransuil, Roek, Wespendief, Zwarte wouw, Slechtvalk, Sperwer, Steenuil, Kerkuil, Oehoe, 
Gierzwaluw, Grote gele kwikstaart en Huismus. Voor sommige andere soorten geldt dat de nesten jaarrond beschermd 
zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. 
 

Broed voge ls  

Er zijn geen nesten in de bomen aanwezig die door roofvogels gebruikt kunnen worden. Er is geen 
sprake van bebouwing waarin Huismus of Gierzwaluw kan broeden. Er zijn verder geen jaarrond 
beschermde nestplaatsen te verwachten. 
 
In de bomen en ondergroei in het plangebied zijn wel broedvogels van parken zoals Houtduif, Putter, 
Zanglijster, Groenling, Tjiftjaf en Merel aangetroffen en/of te verwachten. 
 
Het is in de regel niet mogelijk ontheffing te verkrijgen voor verbodsbepalingen die gelden voor 
broedvogels. Er mogen daarom geen activiteiten worden ondernomen op locaties waar nesten of 
andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van vogels aanwezig zijn. Werkzaamheden die 
broedbiotopen van vogels verstoren of beschadigen dienen buiten het broedseizoen van de aanwezige 
vogels te worden gestart. In het kader van de Flora- en faunawet wordt voor het broedseizoen geen 
standaardperiode gehanteerd.  
 
Voor de meeste te verwachten soorten kan de periode tussen half maart en eind juli worden 
aangehouden als broedseizoen. De broedperiode verschilt per soort en soms ook per jaar. Een soort 
als Houtduif kan bijvoorbeeld tot in november broedend aanwezig zijn.  
 
Door de uitvoering op te starten buiten het broedseizoen van de aanwezige vogels, is het mogelijk 
verstoring of beschadiging van broedbiotopen van vogels te voorkomen. De broedbiotopen betreffen 
in deze situatie beplanting en de oevervegetatie. 

3.6 AMFIBIEËN 

In de kwelslootjes langs de perceelsgrens zijn larven van de laag beschermde Bruine kikker 
aangetroffen. Bovendien kan hier voortplanting plaatsvinden van laag beschermde amfibieën als 
Gewone pad, Bastaardkikker en Kleine watersalamander (allen Ff-wet tabel 1). Deze kunnen ook 
overwinterend in het plangebied aanwezig zijn onder strooisel en in de oevervegetatie.  
 
De strikt beschermde Rugstreeppad komt in Oostelijk Flevoland onder andere rond Lelystad voor, 
maar is rond Swifterbant niet bekend (waarneming.nl). Ook andere juridisch zwaarder beschermde 
amfibieën van Ff-wet tabel 3 worden op basis van biotoopkenmerken en bekende 
verspreidingsgegevens niet verwacht in het plangebied.  
 
Wel dient rekening gehouden te worden met een mogelijke vestiging van Rugstreeppad. Op zoek naar 
nieuwe leefgebieden kunnen Rugstreeppadden afstanden van meer dan 2,5 kilometer afleggen. Op 
het terrein kunnen (met name tijdens en na inrichting) zeer geschikte uitgangsituaties ontstaan voor 
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Rugstreeppad. Zo kunnen (tijdelijk) geschikte voortplantingslocaties voor Rugstreeppad ontstaan op 
plaatsen waar graafwerkzaamheden verricht worden (ondiepe plassen). Het is zodoende aan te 
bevelen om rekening te houden met de mogelijkheid dat Rugstreeppad zich vestigt in het gebied. Dit 
kan door te voorkomen dat geschikte voortplantingslocaties (ondiepe plassen) voor Rugstreeppad 
ontstaan en aanwezig zijn in de voortplantingsperiode (globaal lopend van half april tot half juli). 
 
Bij de ingrepen gaan mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van algemene en laag beschermde 
amfibieën verloren. Voor laag beschermde kleine zoogdieren geldt echter automatisch vrijstelling van 
artikel 75 van de Flora- en faunawet, waardoor het nemen van vervolgstappen voor deze soorten niet 
aan de orde is. 

3.7 VISSEN 

De kwelslootjes zijn ondiep en weinig geschikt voor vis. Gezien de aanwezigheid van Gewoon 
sterrenkroos drogen ze regelmatig op. De slootjes zijn intensief bemonsterd met behulp van een 
RAVON-steeknet en daarbij zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Er is alleen een enkel 
exemplaar van Tiendoornige stekelbaars gevangen. Bovendien zijn er geen werkzaamheden in het 
water voorzien die schade aan vissen zouden kunnen veroorzaken. Vervolgstappen ten aanzien van 
beschermde vissen zijn niet aan de orde. 

3.8 OVERIGE SOORTGROEPEN 

In de Flevopolders worden in toenemende mate waarnemingen van de strikt beschermde Ringslang 
gedaan (onder andere bij Dronten en Lelystad). In de omgeving van Swifterbant zijn echter geen 
waarnemingen bekend. Ook zijn er geen geschikte plekken voor eiafzet (strooiselhopen, 
composthopen) aanwezig. Gezien de terreingesteldheid van het plangebied en bekende 
verspreidingsgegevens, kan verder worden geconcludeerd dat geen voortplantingslocaties of vaste 
verblijfplaatsen van beschermde insecten en weekdieren aanwezig en te verwachten zijn. 

3.9 EINDCONCLUSIES FLORA-  EN FAUNAWET 

Bij de uiteindelijke herinrichting van het plangebied dient rekening gehouden te worden met het 
broedseizoen van vogels: schade aan broedvogels en hun nesten dient te worden voorkomen. 
Voor de overige soortgroepen is het in deze situatie vanuit de Flora- en faunawet niet verplicht 
vervolgstappen te nemen. 
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Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

http://www.telmee.nl/
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Bijlage 1: Samenvatting natuurwetgeving 

Flora-  en  faunaw et  

In le id ing  

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in 
Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het 
behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt 
van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe 
verboden zijn.  
 
De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen 
en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor 
beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, 
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of 
te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn 
opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in 
artikel 9 tot en met 12. 
 
Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een 
ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in 
geval van beheer en schadebestrijding, van gedeputeerde staten van de provincies. 
 
Besche rmde d ier -  en  p lan tensoo rten  

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn 
soorten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in 
hun voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan 
worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  
 
De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren 

en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 
 Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 
 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de 

Visserijwet 1963 van toepassing is; 
 Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar 

lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  
 
Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in 
Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels 
gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling 
voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 
 
Wijze  van  toe ts ing  en  be oordel ing  

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een 
verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland. Hierbij worden de volgende vragen gesteld:  
 In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 
 Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 
 Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het 
overtreden van de verbodsbepaling(en). Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het 



 

 
 

ministerie goedgekeurde gedragscode ook uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw 
activiteit en u moet kunnen aantonen dat u precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit 
Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep 
betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen: 
 Bescherming van flora en fauna (b) 
 Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 
 Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 
 Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 
 
Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing kunt 
krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.  
 

Rode  l i js ten  

Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter 
uitvoering van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en 
kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd1. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich 
verplicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen 
van een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt 
alleen iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  
 

Natuu rbesch erm ingswe t 1998  

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 
heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en 
Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het 
vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 
soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 
 
Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen 
kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de 
Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te 
beschermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
 
 
 
In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd 
weergegeven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de 
oorspronkelijke wetsteksten kunt u terecht op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit en op 
www.drloket.nl.  
 

 

                                                                        
 
 
1 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en 
fauna en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van 

geactualiseerde Rode lijsten flora en fauna. 

 



 

BIJLAGE 2 
 
 
 
 





 

 
 
 
 
 

REACTIENOTA 
Bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juli 2014 



Reactienota bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) Pagina 2 
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
 
 
HOOFDSTUK       
 
1. Inleiding         pag. 3 
 
2. Vooroverleg artikel 3.1.1 Bro       pag. 4 

 
3. Inspraak         pag. 9 
 
Bijlagen - Kopieën vooroverlegreacties 



Reactienota bestemmingsplan Swifterbant – Randweg 1 (6061) Pagina 3 
 

1. INLEIDING 
 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft het traject van vooroverleg conform artikel 3.1.1 
van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) doorlopen. In deze reactienota wordt ingegaan op 
de reacties die ontvangen zijn. Het bestemmingsplan zal waar nodig worden aangepast naar 
aanleiding van de opmerkingen die in deze nota gemaakt zijn. De nota zelf zal als bijlage 
worden opgenomen bij het plan, welke vervolgens als ontwerp bestemmingsplan ter inzage 
zal worden gelegd. 
 
In het navolgende worden de ontvangen reacties samengevat en voorzien van gemeentelijk 
commentaar.  
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2. VOOROVERLEG 
 
 
In het kader van het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, is het voorontwerp 
bestemmingsplan toegezonden aan:  
 
1. Provincie Flevoland, afdeling Ruimte, Wonen en Natuur (RWN); 
2. Waterschap Zuiderzeeland; 
3. Brandweer Flevoland, afdeling Risicobeheersing; 
4. Staatsbosbeheer, Regio Oost; 
5. Veilig Verkeer Nederland, district Flevoland; 
6. Fietsersbond, Afdeling Dronten; 
7. Dorpsbelangen Swifterbant; 
8. Winkeliersvereniging Swifterbant. 
 
Hieronder is een samenvatting gegeven van de ontvangen vooroverlegreacties met daarbij 
de gemeentelijke beantwoording. Van de instanties genoemd onder 1, 4, 5, 6 en 8 is geen 
reactie ontvangen. 
 
 
2. Waterschap Zuiderzeeland 

Inhoudelijk heeft het waterschap ten aanzien van de thema’s ‘Voldoende water’ en 
‘Schoon water’ opmerkingen: 
Conform de toelichting van het bestemmingsplan wordt de totale oppervlakte verharding 
40.304 m2 (22.419 m2 verhard + 17.885 m2 halfverhard). Na meerdere contacten met de 
initiatiefnemer over het ontwerp blijkt nu dat de totale toename van verhard oppervlak 
afwijkt van de toelichting en is er nu sprake van een netto toename van verharding van 
4.712 m2. Als gevolg hiervan dient 5% van de totale netto toename van het verhard 
oppervlak gecompenseerd te worden: 235,6 m2. Hiertoe is in het meest recente ontwerp 
een waterpartij nabij de Swifterringweg gepland. Afhankelijk van de keuze van de 
initiatiefnemer voor halfverharding of open verharding, kan de hoeveelheid te 
compenseren m2 nog wijzigen. Bij open verharding zijn geen compenserende 
maatregelen nodig. 
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve 
maatregelen te nemen die onkruidbestrijding met behulp van chemische 
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. 
Tot slot dient bij parkeerplaatsen van een omvang van meer dan 50 plaatsen (hier gaat 
het om meer dan 1000 plaatsen), het hemelwater eerst gezuiverd te worden door een 
lokale zuivering. 
Indien bovenstaande verwerkt wordt in het ontwerp bestemmingsplan, kan deze 
vooroverlegreactie beschouwd worden als een positief wateradvies. 

 
Reactie: 
Naar aanleiding van de vooroverlegreactie van het Waterschap hebben er meerdere 
overleggen plaatsgevonden tussen het Waterschap en de initiatiefnemer over het 
watersysteem in het plangebied, waaronder de wijze van verharding, compensatie en 
infiltratie. De gemeente is hier constant zijdelings bij betrokken geweest. Tijdens deze 
overleggen is overeenstemming bereikt over de in de vooroverlegreactie benoemde 
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aspecten. De waterparagraaf zal hier in het ontwerp bestemmingsplan op worden 
aangepast. 
 
 

3. Brandweer Flevoland 
De afdeling Risicobeheersing van Brandweer Flevoland deelt mee in te stemmen met het 
bestemmingsplan. Er zijn vanuit veiligheid geen belemmeringen voor de beoogde 
ontwikkeling. 
Wel wordt meegegeven dat de openbare bluswatervoorziening niet toereikend is en dat 
hiervoor een passende oplossing dient te worden gerealiseerd, vermoedelijk een niet 
openbare bluswatervoorziening binnen het plangebied. 

 
Reactie: 
Het college is blij dat de afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Flevoland kan 
instemmen met het bestemmingsplan. 
Over de bluswatervoorziening, een aspect dat niet zozeer voor dit bestemmingsplan 
maar met name van belang is bij de aan te vragen omgevingsvergunning, vindt reeds 
overleg plaats tussen de initiatiefnemer en de lokale medewerker van de Brandweer 
Flevoland zo is het college bekend. 
 

 
7. Dorpsbelangen Swifterbant 

Dorpsbelangen Swifterbant is verheugd met de uitbreiding van het congrescentrum, 
door de voordelen die daar uit voortvloeien, namelijk aanpassingen aan de 
infrastructuur (de Bosweg) en kunstgras voor Swift ’64. En ook zijn er verwachtingen 
wat treft economische voordelen. 
Deze gekoppelde ontwikkelingen ziet Dorpsbelangen nu echter niet terug. 
Dorpsbelangen wenst een integraal traject met een vertegenwoordiging van 
gebruikers die samen met de gemeente tot oplossingen komt: ontwerpen voor het 
totale gebied waar bewoners tevreden mee zijn. 
- Zo gaat het voorontwerp uit van bepaalde nieuwe ingangen voor het 

congrescentrum. Dit is echter niet tot stand gekomen in samenhang met de 
gebruikers van de omgeving (Swifterbanters). Een zorg is de doorstroming van de 
Bosweg op de Swifterringweg. 

- Door de bouw zal een strook hoge bomen verdwijnen en er zal groen aangetast 
worden door aanpassing van de omgeving. Hierbij mist een plan ter compensatie 
van dat groen. 

- In de plannen staan berekeningen voor geluid en lucht. Niet duidelijk is of de 
genoemde waarden pieken of gemiddelden zijn, aangezien de belasting uit pieken 
zal bestaan. 

- Tot slot is de wens tot aanpassing van de Bosweg er al lang. Er zijn vele punten 
die aandacht verdienen, maar nu niet binnen dit bestemmingsplantraject vallen: 
 Het recreatieve karakter van de Bosweg moet versterkt worden; 
 Diverse gebruikers dienen geen hinder van elkaar te ondervinden; 
 Parkeerruimte voor de volkstuinen en recreanten met veilige in- en uitritten; 
 Verlichting van de Bosweg; 
 Snelheidsbeperkende maatregelen; 
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 Paarden en ruiters maken veel gebruik van het Staatsbos, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de Bosweg. Ruiters en gemotoriseerd verkeer moeten 
elkaar veilig kunnen passeren. 

Dorpsbelangen wenst voorgaande en de ontwikkeling in dit bestemmingsplan dus te 
verbinden. De huidige vorm zal zorgen voor onvrede op uitkomst of proces. 

 
Reactie: 
Allereerst is het college blij dat ook Dorpsbelangen Swifterbant verheugd is met de 
uitbreiding van het congrescentrum voor de Jehovah’s Getuigen. Het college wil 
echter ook wat onduidelijkheden wegnemen wat betreft het proces. De verschillende 
onderdelen van dit proces (de uitbreiding van het congrescentrum, de 
verkeerskundige maatregelen en het kunstgras) zijn namelijk inderdaad onlosmakelijk 
met elkaar verbonden, maar dit is niet zichtbaar in deze bestemmingsplanprocedure. 
Voor de uitbreiding van het congrescentrum dient het bestemmingsplan te worden 
aangepast. Voor de verkeersmaatregelen en het kunstgras niet. Omdat de 
bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding het meeste tijd vergt, is daar mee 
gestart. Bovendien krijgt de verkoop van de gronden (en daarmee de inkomsten voor 
de verkeersmaatregelen en het kunstgras) pas daadwerkelijk gestalte als dit 
bestemmingsplan onherroepelijk wordt. Om deze redenen is nu eerst deze 
bestemmingsplanprocedure in gang gezet. 

 
Ten aanzien van de verkeersmaatregelen kan het college het volgende aangeven: 
De geplande aansluiting van het nieuwe terrein van de Jehovah’s Getuigen op de 
Bosweg aan de oostkant van het terrein, zal een rechtstreekse aansluiting worden op 
de Swifterringweg. Dit betekent dat er van hieruit geen aansluiting komt op de 
Randweg en dat er dus geen sprake zal zijn van een doorgaande route over dat deel 
van de Bosweg, waardoor de verkeersstromen niet veranderen. 
Wat betreft de opwaardering van de Bosweg ten zuiden van de Randweg is in de 
raming van de kosten nu rekening gehouden met een aantal zaken zoals een 
vrijliggend voet-/fietspad en oversteekplaatsen. De exacte uitwerking hiervan moet 
echter nog plaatsvinden vanwege de redenen/ planning zoals eerder genoemd. Zodra 
er een nadere uitwerking is van de inrichting van de Bosweg door de vakspecialisten, 
zal het ontwerp met Dorpsbelangen Swifterbant worden afgestemd. 

 
Wat betreft het groen zal nog onderzocht worden of compensatie nodig is voor de 
strook die verdwijnt. Op dit moment wordt dat groen door geen enkele bewoner van 
Swifterbant beleefd, want deze strook ligt nergens aan openbaar terrein, maar vormt 
een afscheiding tussen het terrein van de Jehovah’s Getuigen en de omheinde 
voetbalvelden.  
Wel is het zo dat het groen rondom de te verkopen sportvelden en het huidige terrein 
van de Jehovah’s Getuigen nu een bestemming ‘Groen’ krijgt in plaats van de 
bestemmingen ‘Sport’ en ‘Maatschappelijk’. Op deze wijze is de instandhouding van 
die groenzones nu ook juridisch geborgd. 

 
Tot slot is het qua geluid en luchtkwaliteit zo dat het bestemmingsplan rekening houdt 
met de wettelijke normen hiervoor: 
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Wegverkeerslawaai 
Het plan heeft een toename van het verkeer tot gevolg. Het effect op de 
geluidsbelasting ter plaatse van bestaande woningen wordt bekeken in het kader van 
een goede ruimtelijke ordening. Dit is namelijk niet wettelijk verplicht. Voor 
wegverkeerslawaai geldt dat de gemiddelde toename van het verkeer bekeken wordt, 
in onderhavig plan een toename van 550 motorvoertuigen (mvt)/etmaal 
(jaargemiddelde). Deze toename zal geen merkbaar effect hebben op de 
geluidsbelasting. Voor de mogelijke hinder die ontstaat tijdens de piekmomenten is 
uitgegaan van de richtafstanden uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 
(zie milieuzonering).  
 
Milieuzonering 
Voor de mogelijke hinder van het beoogde congrescentrum op omliggende gevoelige 
objecten is, zoals is aangegeven in het bestemmingsplan, uitgegaan van de 
richtafstanden uit de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Hierbij 
is uitsluitend gekeken naar de mogelijke overlast die ontstaat tijdens het gebruik van 
het centrum, dus tijdens de piekmomenten. Voor deze situatie geldt een richtafstand 
van 30 meter van het congrescentrum tot omliggende woningen in verband met het 
aspect geluid. Omdat de dichtstbijzijnde woonbebouwing op ruim 300 meter afstand 
is gelegen, zal het woon- en leefklimaat ter plaatse van deze woningen door de 
ontwikkeling niet worden verminderd.  
 
Luchtkwaliteit 
De beoogde ontwikkeling leidt tijdens de congressen tot een grote toename van de 
verkeersstromen. Voor de bijdrage van het plan aan de luchtverontreinigende stoffen 
is echter de gemiddelde toename van het verkeer van belang. Om de bijdrage van de 
ontwikkeling aan de luchtverontreinigende stoffen te berekenen is in het 
bestemmingsplan uitgegaan van een gemiddelde verkeersgeneratie over het hele 
jaar genomen van 550 mvt/etmaal. Een dergelijke verkeersgeneratie draagt niet in 
betekenende mate bij aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen.  
In de zomerperiode (juli en augustus) is het congrescentrum het drukst bezet. De 
gemiddelde verkeersgeneratie per weekdag in deze periode is 1005 mvt (voor 
berekening zie bestemmingsplan). Uit de Nimb-tool (zie onderstaande figuur) blijkt 
dat deze verkeerstoename zorgt voor een toename van het gehalte stikstof in de 
lucht van 0,99 µg/m³ en van fijn stof van 0,24 µg/m³. Beide toenames blijven beneden 
de 1,2 µg/m³. Ook de verkeersgeneratie in de drukste periode draagt dan ook niet in 
betekenende mate bij aan de toename van de hoeveelheid stikstofdioxide en fijn stof 
in de lucht. 
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In het kader van een goede ruimtelijke ordening is daarnaast op basis van de 
Monitoringstool NSL 2013 de luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied in 
beeld gebracht. Uit de monitoringstool blijkt dat in 2012 langs de maatgevende wegen 
in de omgeving van het plangebied (A6 en N307) de concentratie stikstofdioxide en 
fijn stof aanzienlijk minder bedraagt dan de grenswaarden (40 µg/m3), namelijk 24,4 
µg/m3 voor stikstofdioxide en 20,0 µg/m3 voor fijn stof. Deze concentraties zijn 
dermate laag dat er relatief veel milieugebruiksruimte is voor de beoogde 
ontwikkeling. Zelfs wanneer de ontwikkeling wel in betekenende mate zou bijdrage 
aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen, zou dit nog niet leiden tot een 
overschrijding van de grenswaarden voor luchtkwaliteit.  
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3. INSPRAAK 
 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 17 april 2014 tot en met 28 mei 2014 
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen inspraakreacties ingediend.  
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W A T E R S C H A P 

D A T U M 

28 april 2014 
B E H A N D E L D DOOR 

C. van der Heijden 

D I R E C T N U M M E R 

06-4691 9881 

ZUIDERZEE LAND 

Gemeente Dronten 
Afdeling Ruimtelijke en Economiswche Ontwikkeling 
De heer E. Heidoorn 
Postbus 100 
8250 AC DRONTEN 

GEMEENTE DRONTEN 
INGEKOMEN 

3 0 A P R 20U 
R E G . N R . 

R O U T I N G 

K O P I E A A N 

Geachte heer Heidoorn, 

ONDERWERP 

voorontwerp 
bestemmingsplan 
'Swifterbant-Randweg 1' 

ONS KENMERK 

PPAWP-T/2014/189491 

ONS ZAAKNUMMER 

187931 

UW CORRESPONDENTIE VAN 

9 april 2014 

UW KENMERK 

VERZONDEN 

2 9 APR. 2014 

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. 
van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u 
per e-mail, d.d. 9 april 2014, het voorontwerp bestemmingsplan 
'Swifterbant - Randweg 1' ontvangen. 

Via deze brief geven wij een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan. 

Algemeen 
Door middel van de digitale watertoets heeft de Christelijke Gemeente van 
Jehovah's Getuigen in Nederland voor het plangebied op 31 maart 2014 van 
Waterschap Zuiderzeeland een digitaal(e) wateradvies/uitgangspuntennotitie 
ontvangen (dossiercode 20140331-37-8724). 

Over de beleidsthema's 'Voldoende water' en 'Schoon water' die voor dit ruimtelijk 
plan van toepassing zijn hebben wij nog opmerkingen c.q. aanvullingen. 

Inhoudelijk 

Thema Voldoende water 

Wateroverlast 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van 
toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De plan
ontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 
2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem 
kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling 
van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak 
als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende 
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling 
op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het water
systeem blijft behouden. 

Toelichting voorontwerp bestemmingsplan 
Het plangebied is gelegen binnen het stedelijk gebied van Swifterbant. 
Conform de toelichting van het voorontwerp bestemmingsplan wordt de totale 
oppervlakte aan verharding (bebouwing en bestrating) na realisatie 40.304 m 2 , 
waarvan 22.419 m 2 aan verhard oppervlak (herinrichting parkeerterrein, 
bestaande en nieuwe congreshal) en 17.885 m 2 aan halfverhard oppervlak. 

A D R E S W A T E R S C H A P S H U I S 

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad T (0320) 274 911 
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad waterschap@zuiderzeeland.nl 
www.zuiderzeeland.nl 



Overleg met initiatiefnemer 
Vooruitlopend op het doorlopen van de digitale watertoets en vooruitlopend het 
indienen van een aanvraag om een watervergunning, heeft op 11 maart 2014 
een vooroverleg plaatsgevonden tussen de heer E. Smeenk, medewerker van 
het waterschap, en de heer G. Meijer, namens de Christelijke Gemeente van 
Jehovah's Getuigen in Nederland. 

Tijdens dit overleg is, aan de hand van overzichtstekeningen en een tabel met 
daarop aangegeven de oppervlakten van verschillende onderdelen in vierkante 
meters, de gewenste situatie besproken. 

Met betrekking tot het aanbrengen van halfverharding (circa 17.885 m 2 ) heeft 
de heer Meijer aangegeven dat momenteel naar andere vervangende opties 
gekeken wordt, zoals open verharding. 

Conclusie voldoende water 

Voorbereidend op voorliggend advies en ter verduidelijking van het voorgaande 
is op 22 april 2014 telefonisch en via de e-mail contact geweest tussen de 
heer C. van der Heijden, medewerker van het waterschap, en de heer G. Meijer. 

Gewijzigd ontwerp 
De heer Meijer heeft als bijlage bij de hierboven beschreven e-mail 
het meest recente ontwerp van de gewenste situatie toegevoegd. 

Het meest recente ontwerp wijkt op een aantal onderdelen af van het 
ontwerp, zoals is opgenomen in de toelichting van het voorontwerp 
bestemmingsplan (figuur 2.2). 

Ter verduidelijking is de tekening van het meest recente ontwerp als bijlage 
toegevoegd. 

Op basis van de door de heer Meijer gegeven mondelinge, telefonische en digitale 
toelichting en de daarbij aangeleverde tekening van het meest recente ontwerp, 
inclusief tabel, concludeert het waterschap dat de totale toename van verhard 
oppervlak afwijkt van hetgeen in de toelichting van het voorontwerp 
bestemmingsplan is beschreven. 

Volgens de toelichting van de heer Meijer is er sprake van een netto toename van 
het verhard oppervlak met circa 4.712 m 2 . 

Conform de beleidsregel 'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' 
dient 50Zo van de totale netto toename van het verhard oppervlak (4.712 m 2 ) te 
worden gecompenseerd. (In dit geval dient 235,6 m 2 gecompenseerd te worden). 
Op basis van de tekening van het meest recente ontwerp voorziet het plan in 
de aanleg van een waterpartij aansluitend op de wegsloot ter hoogte van de 
Swifterringweg. De aanleg van de waterpartij zal ter compensatie van de totale 
netto toename van het verhard oppervlak dienen. 

Aandachtspunt 
Het waterschap wil hierbij opmerken dat, afhankelijk van de keuze van de 
initiatiefnemer met betrekking tot het aanbrengen van halfverharding dan 
wel open verharding, de netto toename van het verhard oppervlak nog kan 
toenemen. 

In dat kader kan de hoeveelheid te compenseren vierkante meters nog 
wijzigen. Indien open verharding wordt toegepast, zijn geen 
compenserende maatregelen noodzakelijk. 
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Thema Schoon water 

Inrichting nieuwe terreinen 
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve 
maatregelen te nemen die onkruidbestrijding met behulp van chemische 
bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij wijzen wij erop dat het 
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend 
volgens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode 
moet worden toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel 
gebruikt met als resultaat dat er minder verontreinigingen naar het 
oppervlaktewater afstromen. 

Goed omgaan met afvalwater 
Voor het te ontwikkelen terrein geldt dat het hemelwater niet naar een centrale 
waterzuivering wordt afgevoerd. Het regenwater afkomstig van schone 
oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. 

Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 
Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 
1.000 voertuigen per dag; 
Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen; 
Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; 
schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt; 
Hemelwater van onverhard terrein. 

Conclusie schoon water 

Conform het ruimtelijk plan worden in totaal 1.166 parkeerplaatsen aangelegd en 
6 parkeerplaatsen specifiek voor touringcars. 

Voor parkeerplaatsen van een dergelijke omvang geldt dat het potentieel 
verontreinigd hemelwater eerst gezuiverd dient te worden door een lokale 
zuivering, bijvoorbeeld een (in)filtratievoorziening en/of slibafscheider, 
alvorens het potentieel verontreinigd hemelwater geloosd kan worden op 
oppervlaktewater. 

Vervolg 
Indien bovenstaande opmerkingen worden verwerkt in de toelichting op het 
bestemmingsplan, kunt u deze brief als een positief wateradvies beschouwen. 
Wij zien het ontwerp bestemmingsplan 'Swifterbant - Randweg 1' in dat geval met 
vertrouwen tegemoet. 

De uitvoering van het plan is meld- en vergunningplichtig. Voor meer informatie 
over het aanvragen van een watervergunning c.q. melden van een activiteit willen 
wij de initiatiefnemer verwijzen naar de website van Waterschap Zuiderzeeland: 
www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl. 
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de 
e-mail: c.vanderheiidentazuiderzeeland.nl of telefoonnummer: 06-46 91 98 81. 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 

de teammanager Waterprocedures, 

mevro 
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Flevoland 

B R A N D W E E R 

Brandweer Flevoland 
Postbus 10334, 1301 AH Almere 

Bezoekadres: Gordiaandreef 101, 8233 A B Lelystad 

Aan burgemeester en wethouders van Dronten 
t.a.v. De heer E. Heidoorn 
Afdeling Ruimtelijke en economische Ontwikkeling 
Postbus 100 
8250 A C DRONTEN 

Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Inlichtingen bij 
Lelystad 

Betreft 

bestemmingsplan "Randweg 1" te Swiferbant 
VRFL-144-2535 
ing. M. van der Hulst BBA 
2 juli 2014 

GEMEENTE DRONTEN 
INGEKOMEN 

0 3 JUL 2014 
REG.NR. 
ROUTING 
KOPIE M N ; 

Voorontwerp bestemmingsplan 'Randweg 1" te Swiferbant 

Geachte heer Heidoorn, 

Naar aanleiding van uw adviesverzoek aangaande het voorontwerp bestemmingsplan "Randweg 1" te Swiferbant 

deel ik u mee in te stemmen met het bestemmingsplan. 

De afdeling Risicobeheersing van Brandweer Flevoland heeft het voor ontwerp bestemmingsplan beoordeeld 

conform Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI), artikel 13, lid 3. Het advies richt zich op de risico's, de 

mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor bestrijding en beperking van een incident met 

gevaarlijke stoffen. Tevens kan ik instemmen met de conclusie in het voorontwerp bestemmingsplan dat de 

aanwezige risicobronnen op een grote afstand liggen van het plangebied en geen belemmering vormen voor de 

beoogde ontwikkelingen. 

Wel kan ik u meegeven dat de huidige openbare bluswatervoorziening niet toereikend is, bij verdere uitwerking 

van het plan dient hiervoor een passende oplossing te worden gerealiseerd. Bij een eerste scan van het 

plangebied zal dit gaan om een niet openbare bluswatervoorziening binnen het plangebied. 

Conform artikel 3.43 van de Algemene wet bestuursrecht ontvang ik graag van uw zijde een afschrift van het 

genomen besluit. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer M. van der Hulst, afdeling 

Risicobeheersing, telefoon 0900-0165 of 06-30281569. 

Hoogachtend, 

In 



Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenteDjpņteji. 

Postbus 100 
8250 AC Dronten 

GEMEENTE DRONTEN 
INGEKOMEN 

2 7 MEI 2014 
R E G . NR. 

ROUTING 

KOPIE AAN 

dinsdag 27 mei 2014 

Betreft: Zienswijze met betrekking tot voorontwerp omgevingsvergunning voor Randweg 1 kenmerk 6061 

Geacht college, 

Hierbij maak ik de zienswijze van Dorpsbelangen Swifterbant kenbaar met betrekking tot de voorontwerp-
omgevingsvergunning met nr 6061 voor de uitbreiding van het congrescentrum van Jehova's getuigen op 
perceel Randweg 1. 

Als eerste willen wij opmerken dat we verheugd zijn met de uitbreiding van het congrescentrum van 
Jehova's getuigen, doordat de gemeente een garantie heeft afgegeven die voor alle betrokken partijen 
voordelen op zou leveren. Voor de gemeenschap Swifterbant zouden dat in hoofdlijnen zijn; 
aanpassingen aan de infrastructuur Bosweg en kunstgrasveld voor Swift '64. Uiteraard zijn er ook 
verwachtingen aangaande economische voordelen. Maar daar is de gemeente niet voor verantwoordelijk. 

Onlosmakelijk verbonden 
Door deze uitdrukkelijke koppeling is onze zienswijze dat het afzonderlijk voorleggen van (voorontwerpen 
aangaande de bestemming onwenselijk is. Alle acties voor het ene gebied hebben nadrukkelijk gevolgen 
voor het andere. Het succes van de uitvoer is namelijk voor een groot deel afhankelijk van de inbreng en 
daarmee draagvalk uit Swifterbant. Het ontkoppelen levert gebrek aan overzicht op, onduidelijkheid, kans 
op fouten en daarmee onnodige weerstand vanuit gebruikers op. De behandeling en goedkeuring van de 
plannen is wat ons betreft een integrale aangelegenheid, dus geen gefaseerde stappen maar beide 
plannen tegelijk. 

Dorsbelangen Swifterbant wil een integraal traject gestart wordt met vertegenwoordiging van gebruikers 
die samen met de gemeente dit traject ingaat om tot zodanige oplossingen te komen en vast te leggen in 
de ontwerpen voor het totale gebied dat bewoners hier tevreden over zijn. Dorpsbelangen heeft al enkele 
leden die zich verdiepen in de mogelijkheden en kan deze groep gebruikers voor u op zeer korte termijn 
realiseren. 

Verkeerstroom en parkeren 
Het huidige voorontwerp gaat uit van bepaalde nieuwe ingangen voor het congrescentrum. Daarbij is 
gekeken naar de kaders van het plan. De kaders van wat daaromheen zit zijn daarin echter niet 
meegenomen en zeker niet tot stand gekomen in samenhang met de gebruikers van die omgeving 
(Swifterbanters). Een zorg die er leeft is de doorstroom van de aansluiting van de Bosweg op de 
Swifterringweg en de gevolgen voor het recreatieve karakter van die omgeving naar alle kanten, naar en 
om het dorp. Weer een voorbeeld van de noodzaak tot verbinden van deze ontwerpen. 

Swifterbant: Leven in het groen 
Het voetbalveld is omzoomd door groen om verschillende niveaus en een strook hoge bomen zal door de 
bouw verdwijnen. Daarnaast zal er door aanpassing van de omgeving (bv. Bosweg) ook een deel groen 
aangetast worden. Swifterbant en de gemeentelijke structuurvisie willen Swifterbant als leven in het groen 
zien. Hierbij missen we het plan ter compensatie van dat groen, waarbij we opmerken dat ook hier weer 
eens duidelijk wordt dat de plannen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, daar 2 of meerdere keren 



herplannen van compensatie groen ongewenst is. 

Geluid en lucht 
In de plannen staan waarden en berekeningen over geluid en lucht. Onze zorg is dat het hier gaat om een 
nadrukkelijk piekbelasting, doordat de verkeersstroom in zijn geheel zal vallen binnen een zeer kort 
tijdsbestek op een dag. Het is echter onduidelijk of de genoemde waarden en berekeningen gaan om 
pieken of gemiddelden. Wij achten het logisch dat er met de piek rekening wordt gehouden daar de 
belasting uit pieken zal bestaan. 

Samenhang 
Duidelijk is dat Dorpsbelangen Swifterbant de samenhang wil in deze trajecten. Vele zorgen gaan namelijk 
over het gebied aangrenzend aan het Jehova's getuigen congrescentrum en de gevolgen daarvan. Eén 
van die punten is de wens om een deel of het geheel van de Bosweg binnen de bebouwde kom te 
betrekken. Het huidige ontwerp van het congrescentrum is nu buiten de bebouwde kom. Of dat gevolgen 
heeft voor het geheel kunnen wij nu niet overzien en zou tot grote onvrede leiden als dit achteraf een 
beperking zou worden voor welke partij dan ook. 

Swifterbant heeft al meer dan 12 jaar een wens tot aanpassing van de Bosweg volgens de notulen van 
Dorpsbelangen. Deze wens is versterkt door de aanleg van de N307. Er zijn vele punten die aandacht 
verdienen in dit traject, nu niet vallen binnen dit voorontwerp, maar wel een raakvlak of zelfs grote 
gevolgen kunnen hebben voor een der ontwerpen/bestemmings-plannen. Hieronder nog een aantal van 
die (onuitgewerkte) punten: 

« Bosweg heeft een recreatief karakter en dat willen we versterken (dat is meer dan behouden). 
« Diverse gebruikers dienen geen hinder van elkaar te ondervinden. 
* Parkeerruimte creëren voor de volkstuinen en recreanten met veilige in- en uit-rijmogelijkheden 
» Zorg rond de verlichting van de Bosweg 
» Snelheid beperkende maatregelen in het geheel en specifiek op alle 'natuurlijke' verbindingen 

tussen beide bossen 
» Paarden en ruiters maken veelvuldig gebruik van het Staatsbos en daarbij verplaatsen zijn zich 

veelvuldig over en naast de Bosweg. Ruiters en gemotoriseerd vervoer zouden elkaar veilig 
moeten kunnen passeren op de Bosweg 

Kortom de belofte van de gemeente Dronten om voordelen voor alle gemeenschappen te realiseren kan 
uitsluitend gestalte krijgen door deze ook werkelijk aan elkaar te verbinden. Deze vorm zal zorgen voor 
onvrede op uitkomst en/of proces. 

Ik verzoek u, namens Dorpsbelangen, op grond van het bovenstaande de vergunning niet te verlenen en 
te verbinden aan de aangrenzende (toekomstige) bestemmingsplannen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
Hoogachtend, Į 

Ap de Boer Į 
(voorzitter Dorpsbelangen Swifterbant) 

En meer: 

rzitt 
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REGELS 

HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 
 
In deze regels wordt verstaan onder: 

1.1  het plan: 
het bestemmingsplan Swifterbant - Randweg 1 (6061) met identificatienummer 
NL.IMRO.0303.6061-ON01 van de gemeente Dronten; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbijhoren-
de bijlagen; 

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar inge-
volge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen 
van deze gronden; 

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  archeologisch waardevol terrein: 
een terrein waarin zich voorwerpen of bewoningssporen van vroegere samenlevingen 
bevinden; 

1.6  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouw zijnde; 

1.7  bebouwingspercentage: 
een in het plan aangegeven percentage, dat de grootte van het deel van een terrein 
aangeeft dat maximaal mag worden bebouwd; 

1.8  bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.9  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats; 
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1.12  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak; 

1.13  bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten; 

1.14  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

1.15  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de re-
gels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

1.16  bouwwerk: 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond; 

1.17  cultuurgrond: 
grasland, akkerbouw- en tuinbouwgronden; 

1.18  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.19  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop), 
verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goederen kopen voor ge-
bruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of be-
drijfsactiviteit; 

1.20  gebouw: 
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt; 

1.21  kap: 
een dak dat voor minder dan 50% in het horizontale vlak ligt; 

1.22  maatschappelijke voorzieningen: 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele, levensbeschouwelijke, sport- en recrea-
tieve voorzieningen en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook 
ondergeschikte detailhandel en horeca ten dienste van deze voorzieningen; 

1.23  nutsvoorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het openbaar nut, zoals transformatorhuisjes, gasredu-
ceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, tele-
fooncellen en apparatuur voor telecommunicatie; 
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1.24  overkapping: 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, dat een overdekte ruimte vormt zonder wanden 
dan wel met ten hoogste één wand; 

1.25  peil: 
a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een 

weg grenst: de hoogte van die weg ter bouwhoogte van de hoofdingang; 
b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein; 

1.26  prostitutie: 
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
tegen vergoeding; 

1.27  seksinrichting: 
een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig of in een om-
vang alsof zij bedrijfsmatig was seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen 
van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. 

1.28  woning: 
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijke 
huishouding. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstand tot de (zijdelingse) perceelsgrens: 
vanaf enig punt van een bouwwerk tot de (zijdelingse) perceelsgrens; 

2.2  bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoor-
stenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.5  inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.6  lengte, breedte en diepte van een gebouw: 
tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidsmuren); 

2.7  oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het object. 
 
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen bouwvlakken of 
bestemmingsvlakken, worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, 
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten en overste-
kende daken buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met 
niet meer dan 1,50 m wordt overschreden. 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen; 
b. waterlopen en waterpartijen; 
c. paden; 
d. inritten; 
e. gebouwen ten behoeve van onderhoud en beheer; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
f. (ondergrondse) afvalvoorzieningen; 
 
met de daarbijbehorende: 
g. kunstobjecten; 
h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Gebouwen en overkappingen 

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels: 
a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd; 
b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen gebouwen ten behoeve van het on-

derhoud en beheer worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding "specifieke 
bouwaanduiding - onderhoudsgebouw", met dien verstande dat de bouwhoogte ten 
hoogste 4,00 m zal bedragen. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van kunstobjecten en speelvoorzieningen zal ten hoogste 6,00 m 

bedragen; 
b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde zal ten hoogste 

3,00 m bedragen.  

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afme-
tingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de verkeersveiligheid; 
b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Artikel 4  Maatschappelijk 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. ondergeschikte logiesfuncties, uitsluitend ten behoeve van educatieve doeleinden; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
c. wegen en paden; 
d. waterlopen en waterpartijen;  
e. parkeervoorzieningen; 
f. erven en terreinen; 
g. groenvoorzieningen; 
h. het wonen in de vorm van een bedrijfswoning, ter plaatse van de aanduiding "be-

drijfswoning"; 
i. (ondergrondse) afvalvoorzieningen; 
 
met de daarbijbehorende: 
j. gebouwen; 
k. bouwwerken geen bebouwing zijnde.   

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Gebouwen 
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 
a. er zal uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
b. ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning", mogen ten hoogste twee bedrijfs-

woningen worden gebouwd;  
c. de inhoud van een bedrijfswoning zal ten hoogste 500 m³ bedragen; 
d. de bouwhoogte van een gebouw zal ten hoogste de in de aanduiding "maximale 

bouwhoogte (m)" aangegeven hoogte bedragen. 

4.2.2  Overkapping 
Voor het bouwen van een overkapping gelden de volgende regels: 
a. een overkapping is alleen toegestaan in de vorm van een droogloop tussen twee 

gebouwen; 
b. de bouwhoogte van een overkapping zal ten hoogste 4,00 m bedragen; 
c. de breedte van een overkapping zal ten hoogste 5,00 m bedragen.  

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen zal ten hoogste 2,00 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van vlaggenmasten zal ten hoogste 6,00 meter bedragen; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zal ten hoogste 

3,00 m bedragen. 
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4.3  Nadere eisen 

Burgemeester en Wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afme-
tingen van de bebouwing, ten behoeve van: 
a. de milieusituatie; 
b. de verkeersveiligheid; 
c. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken. 

4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

Met omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 4.2.1 sub c in 
die zin dat de inhoud van een bedrijfswoning wordt vergroot tot 600 m³, mits geen on-
evenredige afbreuk wordt gedaan aan de milieusituatie, verkeerssituatie, de woonsitua-
tie en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel 
 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waar-
aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Gebruik van onbebouwde gronden 

6.1.1  Strijdig gebruik 
 
Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
 onbebouwde gronden te gebruiken of te laten gebruiken voor: 

1. de uitstalling, opslag, stand- of ligplaats van kampeerwagens, toer- of stacara-
vans en tenten; 

2. de opslag van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmateria-
len, werktuigen, machines of onderdelen hiervan; 

3. het opslaan van gebruiksklare of gebruiksonklare voer-, vaar- of vliegtuigen of 
onderdelen hiervan; 

4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste 
of vloeibare afvalstoffen; 

5. prostitutiedoeleinden. 

6.1.2  Uitzonderingen 
 
Het bepaalde in lid 6.1.1 is niet van toepassing voor zover het betreft: 
a. het tijdelijk opslaan van materialen en werktuigen, welke nodig zijn voor de realise-

ring of de handhaving van de in het plan aangewezen bestemmingen; 
b. het opslaan of storten van afval- of meststoffen, voor zover noodzakelijk voor het 

normale onderhoud van tuinen en andere open terreinen. 

6.2  Gebruik van bouwwerken 

Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemming, wordt in ieder geval gerekend de 
gebouwen te gebruiken voor detailhandelsdoeleinden en als seksinrichting. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 
 
Met omgevingsvergunning kan worden aangegeven van: 
a. de regels in die zin dat regels inzake goothoogte, bouwhoogte en oppervlakte van 

gebouwen mogen worden overgeschreden met ten hoogste 10%; 
b. de regels in die zin dat regels inzake de bouwhoogte van bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, mogen worden overschreden met niet meer dan 20%; 
c. de regels ten behoeve van geringe afwijkingen van het beloop van een weg, groen-

stroken of begrenzing van bestemmingen, indien bij definitieve uitmeting en verka-
veling blijkt dat deze geringe afwijkingen vanwege het belang van een juiste ver-
werkelijking van het plan gewenst of noodzakelijk zijn, mits de afwijkingen ten op-
zichte van hetgeen is aangegeven niet meer dan 4,00 m bedragen. 
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Artikel 8  Overige regels 

8.1  Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening 

De voorschriften van de Bouwverordening ten aanzien van onderwerpen van steden-
bouwkundige aard blijven overeenkomstig het gestelde in artikel 9 lid 2 van de Wo-
ningwet buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende onderwerpen: 
a. het bouwen bij hoogspanningsleidingen en ondergrondse hoofdtransportleidingen; 
b. de parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden; 
c. de ruimte tussen bouwwerken. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 9  Overgangsrecht 

9.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omge-
vingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking 
naar aard en omvang niet wordt vergroot, 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;  
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet ge-
gaan. 

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een om-
gevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in sublid a. met maximaal 10%. 

c. Sublid a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd 
met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat 
plan. 

9.2  Overgangsrecht gebruik 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., 
te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, ten-
zij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Sublid a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voor-
heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 
dat plan. 
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Artikel 10  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het bestemmingsplan Swifterbant - Randweg 1 (6061),  
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