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Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. De zienswijze van reclamant ontvankelijk en gegrond te verklaren overeenkomstig bijlage 1 

bij het raadsbesluit; 
2. Het bestemmingsplan “Biddinghuizen - Plein Gezinshuis (4051)" (plan ID: 

NL.IMRO.0303.4051-VA01) op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) ongewijzigd vast te stellen; 

3. Geen exploitatieplan voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan vast te stellen. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

 
Door de heer Requena is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het adres Plein 1 
te Biddinghuizen. Het betreft een aanvraag voor het wijzigen van het gebruik naar een woning 
met zorgopvang en het bouwen van een uitbouw op de eerste verdieping. 
Deze aanvraag is strijdig met het Bestemmingsplan Biddinghuizen – Centrum (4050). 
 
Ter voorbereiding is het rijk, de provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland benaderd 
voor vooroverleg op het voorontwerp bestemmingsplan. De provincie en het waterschap 
hebben gereageerd. Op basis van deze reacties is het voorontwerp bestemmingsplan 
aangepast.  
 
Het college stemde op 30 juni 2014 in met het ontwerp bestemmingsplan “Biddinghuizen  - 
Plein gezinshuis (4051)” en besloot te starten met de procedure door het plan te publiceren in 
de FlevoPost, Staatscourant, op www.dronten.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Op basis van 

http://www.dronten.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) lag het ontwerp bestemmingsplan vanaf 
22 mei tot en met 2 juli 2014 ter inzage met de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.  
Er is één zienswijze ontvangen op het ontwerp plan. Waterschap Zuiderzeeland diende een 
zienswijze in. De strekking van deze zienswijze is dat het waterschap adviseert om de 
watertoets opnieuw te doorlopen in verband met de verlopen houdbaarheid van de eerdere 
toets en gewijzigde wetgeving. Zij gaf daarbij aan dat er geen wijzigingen verwacht worden in 
het plan omdat het voornamelijk een functiewijziging betreft met een kleine uitbereiding van het 
hoofdgebouw op de tweede verdieping.  
 
Uw raad heeft in uw vergadering van 27 juni 2013 besloten om de Coördinatieregeling (artikel 
3.30 lid 1 sub b Wro) van toepassing te verklaren op dit bestemmingsplan en de aanvraag 
omgevingsvergunning. Dit houdt in dat de beide besluiten gelijktijdig in procedure zijn gebracht 
en nu als gezamenlijk besluit ter inzage gelegd worden. Op de ontwerp beschikking 
omgevingsvergunning is geen reactie ingediend. 

 

De volgende stap in de procedure is het laten vaststellen van het bestemmingsplan 
“Biddinghuizen  - Plein gezinshuis (4051)”. Na vaststelling door uw gemeenteraad wordt het 
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning ter inzage gelegd (6 weken) voor beroep en/of 
voorlopige voorziening bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). 
 
 
 
ARGUMENTEN 

Besluitpunt 1 
Zie bijlage 1 bij het raadsbesluit. 
 
Besluitpunt 2 
Door dit bestemmingsplan vast te stellen wordt deze nieuwe ontwikkeling van wonen met een 
actieve zorgfunctie planologisch juist bestemd.  
 
Besluitpunt 3 
De gemeenteraad stelt een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is 
voorgenomen, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in samenhang 
met artikel 6.12 lid 1 Wro. In onderhavig geval is sprake van bouwplan dat buiten artikel 6.2.1 
Bro valt.  
De kosten die de gemeente maakt, zijn beperkt tot het toetsen en in procedure brengen van het 
bestemmingsplan. Deze kosten worden verhaald op de initiatiefnemer door middel van leges. 
Eventuele planschade komt voor rekening van de ondernemer en is gewaarborgd middels een 
planschadeovereenkomst. 
 
PROCEDURE 
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