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 Vaststelling bestemmingsplan Bremerbaai (8061) 
 

 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
1. het bestemmingsplan “Bremerbaai (8061)” op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e gewijzigd 

vast te stellen conform bijbehorend besluit. 
2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

INHOUD 

INLEIDING 

Algemeen 
Het bestemmingsplan Bremerbaai (8061) maakt de integrale ontwikkeling van  de realisatie van 
het IIVR (Integrale Inrichting Veluwe Randmeren) mogelijk. Het gaat om het  project 
“Bremerbaai” en een upgrading van de recreatiemogelijkheden van het Aqua Centrum 
Bremerbergse Hoek. De openbare voorzieningen (éénmalige investeringen) worden 
gefinancierd uit de voor dit project beschikbare middelen van het IIVR en een additionele 
subsidie uit de regeling “kansen voor West”. In juni dit jaar heeft ons college het Definitieve 
Ontwerp voor de openbare voorzieningen vastgesteld. Het project bestaat uit de aanleg van 
300 meter strand met zwemwater tot 1.80 m diep, de aanleg van golfbrekende geotubes ter 
voorkoming van strandafslag, een speeleilandje, een pier met een aantal afmeervoorzieningen 
en een aanlandingsmogelijkheid voor het pontje tussen Nunspeet en Dronten, 
toiletvoorzieningen, een centraal plein en de realisatie van een toegangsweg en 150 
parkeerplaatsen op de dijk. Het Definitieve Ontwerp ligt bij de stukken ter inzage. 
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De private voorzieningen bestaan uit de realisatie van;  
- een strandpaviljoen, direct grenzend aan het strand,  
- een herinrichting van een gedeelte van het kampeerterrein,  
- de plaatsing van een aantal stacaravans 
- het mogelijk maken van een 30 tal kampeermiddelen op het eiland Ral 
- verplaatsing van de bestaande surfschool naar het eiland Ral. 
Deze investeringen komen voor rekening van het Aqua Centrum Bremerbergse Hoek. Deze 
afspraken zijn inmiddels vastgelegd in een tussen de partijen overeengekomen anterieure 
overeenkomst, waarin ook de afspraken rond het kostenverhaal zijn vastgelegd (o.a. 
bestemmingsplankosten). 
De aanleg van de openbare voorzieningen lopen dus via de beschikbare middelen die wij via 
het IIVR en de subsidie van “kansen voor West” gekregen hebben.  
Het gaat hier voor wat betreft het gehele project om seizoensgebonden activiteiten. De 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is inmiddels door de provincie Flevoland 
afgegeven en is onherroepelijk. 

 
 
 Bestemmingsplanprocedure 

 
 Op 26 november 2013 heeft het college in met het voorontwerp bestemmingsplan " Bremerbaai 

(8061)” en besloten te starten met de vooroverlegprocedure. Gedurende de vooroverlegperiode 
is er een reactie ingekomen van de provincie. 

 
 Vervolgens heeft het college op 9 juni 2014 ingestemd met het aanpassen van het plan op de 

opmerking van de provincie en tegelijkertijd besloten het plan als ontwerp ter visie te leggen. Dit 
heeft van 3 juli 2014 tot en met 14 augustus 2014 plaatsgevonden.  

 
 Tijdens deze termijn zijn 3 zienswijzen ingediend door; 

A. Provincie Flevoland; 
B. Vitens; 
C. Waterschap Zuiderzeeland.  

 

De provincie heeft in hun zienswijze aangegeven dat zij gebruik willen maken van de 
mogelijkheid tot overleg. Dit overleg heeft op 3 september plaatsgevonden. Hieruit kwam naar 
voren dat de pijnpunten van de provincie kunnen worden opgelost door het aanpassen van de 
toelichting. (zie ook het raadsbesluit) 
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Na vaststelling van het bestemmingsplan zal dit besluit samen met het bestemmingsplan ter 
visie liggen en openstaan voor beroep bij de Raad van State.  
 
ARGUMENTEN 

Beslispunt I tot en met VII: Voor de weergave van de zienswijzen en de overwegingen ten 
aanzien daarvan, wordt u verwezen naar het besluit met het nummer: B014. 001505. 

 Korte samenvatting van de zienswijze; 
 De zienswijze van de provincie gaat in zijn geheel over het goed inbedden van de 

natuurvergunning in het bestemmingsplan. De natuurvergunning is ondertussen verleend. De 
procedure hiervoor heeft parallel aan de procedure voor het bestemmingsplan gelopen. Gevolg 
hiervan is dat er in de toelichting en de bijlage een aantal teksten niet meer actueel zijn en 
aangepast moeten worden. 

 Voor de bestemmingsplanregels is het van belang dat er voor het horecapaviljoen en de 
parkeerplaatsen een regeling ten behoeve van de wintersluiting wordt opgenomen. 
De reactie van Vitens en Waterschap Zuiderzeeland leiden niet tot aanpassingen van het plan. 
 
Beslispunt VIII: De gemeenteraad moet een exploitatieplan vaststellen voor gronden waarop 
een bouwplan is voorgenomen, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro (artikel 6.12 lid 1 Wro). De 
gemeenteraad heeft ook de mogelijkheid om bij een besluit tot vaststelling van een 
bestemmingsplan te besluiten dat geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden (artikel 6.12 
lid 2 Wro). Dit kan indien: 
a. verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan of besluit begrepen gronden 

anderszins verzekerd zijn; 
b. het bepalen van een tijdvak of fasering niet noodzakelijk is, en 
c. het stellen van eisen, regels of een uitwerking van regels niet noodzakelijk is. 
 
In onderhavig bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor een voorgenomen bouwplan, zoals 
bedoeld in artikel 6.2.1 Bro, zijnde de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen. Met de 
initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst  gesloten. Hierdoor zijn de kosten anderszins 
verzekerd. 
 
Op basis van voorgaande hoeft de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 
 

Het college 
 
 
 
 
R. Kool  mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris burgemeester 


