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aanleiding van het plan
Op 27 april 2000 is het bestemmingsplan ’Centrum Dronten’ door de
gemeenteraad van Dronten vastgesteld (gedeeltelijk goedgekeurd d.d.
19 december 2000). Nadat het bestemmingsplan op 12 juli 2001 in
werking is getreden is het sinds 3 april 2002 onherroepelijk. Dit
bestemmingsplan maakt de beoogde vernieuwing van het centrum van
Dronten planologisch-juridisch mogelijk.

De begrenzing van het uitwerkingsplan in relatie tot het
bestemmingsplan is in figuur 1 aangegeven.

begrenzing plangebied
Het plangebied is gelegen in het centrum van Dronten en wordt als
volgt begrensd:
• aan de noordzijde door De Helling en de Werfstraat;
• aan de oostzijde door een lijn, parallel aan Het Tussendek;
• aan de zuidzijde door een lijn tussen Het Tussendek en Het Ruim;
• aan de westzijde door Het Ruim.

bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan ’Centrum Dronten, uitwerkingsplan Kop van ’t
Ruim’ van de gemeente Dronten is vervat in de volgende stukken:
• de plankaart, tekening nr. 4116.5, schaal 1:500, waarop de
bestemmingen van de in het plan begrepen gronden zijn
aangewezen;
• de voorschriften, deel uitmakende van het plan, waarin de
doeleinden van de bestemmingen zijn omschreven en bepalingen
zijn opgenomen ten aanzien van het bouwen en het gebruik van
bouwwerken en onbebouwde gronden;
• de toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende
gedachten zijn weergegeven en waarin de uitkomsten van het
overleg met de bevolking (de inspraak) zijn opgenomen.
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Het voorliggende is één van deze uitwerkingsplannen, dat betrekking
heeft op een gedeelte van de bestemming 'Uit te werken Centrumdoeleinden', zoals aangegeven op de plankaart van het bestemmingsplan. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de juridische aspecten
met betrekking tot de uitwerking van een bestemmingsplan.
Voor de in dit uitwerkingsplan begrepen bebouwing is inmiddels met
gebruikmaking van een anticipatieprocedure bouwvergunning
verleend.

Voor een gedeelte van het plangebied van dit bestemmingsplan zijn
globale, uit te werken bestemmingen opgenomen. Deze uit te werken
bestemmingen vormen nog geen ’rechtstreekse’ bouwtitel, dat wil
zeggen dat er in principe niet eerder bouwvergunning mag worden
verleend dan nadat de betreffende bestemmingen zijn uitgewerkt tot
(in meer of mindere mate) gedetailleerde bestemmingen. Daarbij
hoeven de uit te werken bestemmingen niet in één keer geheel te
worden uitgewerkt, maar kunnen verschillende uitwerkingsplannen
worden gemaakt.
Het bestemmingsplan opent onder voorwaarden de mogelijkheid om
vooruitlopend op de inwerkingtreding van een uitwerkingsplan
medewerking te kunnen verlenen aan bouwinitiatieven.
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Middels vrijstelling kunnen eventueel ook nog kantoren en bedrijven
met baliefunctie worden toegestaan. Voorwaarde is dat de totale
bedrijfsvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 500 m². Ten
aanzien van de milieuhinderlijkheid zijn alleen bedrijven toegestaan
die behoren tot de milieucategorieën 1 of 2, zoals aangegeven in de
'Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten' die in het bestemmingsplan
is opgenomen.

toegelaten gebruik
Binnen het plangebied zijn de volgende gebruikscategorieën
toegelaten:
• winkels, uitsluitend op de begane grond;
• horeca, uitsluitend op de begane grond en alleen horeca behorend
tot categorie 1 van de in het bestemmingsplan opgenomen 'Staat
van Horeca-activiteiten' (met vrijstelling tot categorie 2);
• commerciële dienstverlening, uitsluitend op de begane grond;
• woondoeleinden, uitsluitend op de eerste verdieping of hoger;
• maatschappelijke voorzieningen;
• verkeer en verblijf, individuele en collectieve parkeervoorzieningen (waaronder eventueel een ondergrondse parkeergarage) en een
bevoorradingsroute inbegrepen;
• bijbehorende erven en voorzieningen.

De uitgangspunten voor het onderhavige uitwerkingsplan zijn reeds
geformuleerd in het bestemmingsplan ’Centrum Dronten’. In deze
paragraaf worden beschreven de uitgangspunten, die (mede)
betrekking hebben op de ontwikkelingen ter plaatse van de Kop van ’t
Ruim.
De beschrijving vindt plaats aan de hand van het bepaalde in de ’uitwerkingsregels’ die in genoemd plan voor de bestemming ’Uit te
werken Centrumdoeleinden’ zijn opgenomen. Waar nodig zal worden
gerelateerd aan de toelichting op het bestemmingsplan. Daarnaast
zal, waar dat van toepassing is, worden ingegaan op de Algemene
Beschrijving in Hoofdlijnen van genoemd bestemmingsplan.
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Gelet op het bepaalde in de Algemene Beschrijving in hoofdlijnen
dient tevens rekening te worden gehouden met het volgende:
• de nieuwe of aangepaste gebouwen worden georiënteerd op de
aangrenzende openbare ruimte;
• de nieuwe of aangepaste bebouwing sluit aan op of versterkt het
karakter van de directe omgeving;
• de gemeente streeft er naar te handelen in overeenstemming met
de strekking van het Ontwikkelingsplan Centrum Dronten (febr.
1998);
• in of bij een woning is (onder voorwaarden) een praktijkruimte
toegestaan voor een aan huis verbonden beroep;
• het aantal openbare parkeerplaatsen binnen het (gehele)
plangebied van het bestemmingsplan wordt afgestemd op de
parkeernormering die in het bestemmingsplan is opgenomen;

In het uitwerkingsplan moet rekening worden gehouden met de
volgende bebouwings- en inrichtingsvoorwaarden:
• toegestaan zijn bouwwerken en andere werken ten dienste van de
hiervoor genoemde doeleinden;
• horeca is toegestaan tot een totale bedrijfsvloeroppervlakte van
maximaal 1.500 m²;
• commerciële dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen
zijn toegestaan tot een totale bedrijfsvloeroppervlakte van
maximaal 6.000 m²;
• de hoofdgebouwen mogen niet hoger zijn dan 16 m en uit niet
meer dan 4 bouwlagen bestaan;
• de hoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m;
• ruimtes voor het inzamelen van afval moeten inpandig zijn of
moeten aan het zicht vanaf de openbare ruimte worden
onttrokken;
• onder maaiveld mag ten hoogste tot in 2 bouwlagen oftewel 6 m
diep worden gebouwd;
• bestaande maten, die afwijken van de nieuwe voorschriften,
mogen worden gehandhaafd;
• de toegelaten winkels en andere economische functies moeten
worden voorzien van goede bevoorradingsmogelijkheden en
routes.
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indien sprake is van vrijstelling dient tevens rekening te worden
gehouden met de hiertoe in het bestemmingsplan gestelde
bijzondere toetsingscriteria inzake straat- en bebouwingsbeeld,
woonsituatie en verkeersveiligheid.
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Uiteraard zijn voor het onderhavige uitwerkingsplan tevens de in het
bestemmingsplan opgenomen algemene en technische bepalingen en
de aanvullende bepalingen uit het bestemmingsplan van overeenkomstige toepassing.
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Op de begane grond worden meerdere winkeleenheden gesitueerd. De
indeling hiervan is in principe vrij, doch er wordt wel een aantal
ruimtelijke voorwaarden gesteld.
Ten eerste worden aan de westzijde van het bouwvlak circa zeven
winkeleenheden gesitueerd, met een gemiddeld bruto vloeroppervlak
van circa 130 m². Deze winkeleenheden worden georiënteerd op Het
Ruim. Op deze wijze onstaat aan deze zijde een gevarieerd beeld van
verschillende winkels, welke bijdraagt aan het beoogde, kleinschalige
karakter van de winkelpromenade.
Daarnaast wordt aan de zuidoostzijde een supermarkt gesitueerd. De
entree van de supermarkt wordt gesitueerd in de verbindingspassage
tussen de winkelpromenade Het Ruim en het parkeerterrein Het
Tussendek. Een hiertoe strekkende aanduiding is op de plankaart
opgenomen.
De noordoostzijde ten slotte is bestemd voor bijbehorende zaken als
bevoorradings- en opslagruimte voor winkels alsmede voor trappenhuizen, liftschachten en bergingen ten behoeve de bovengelegen
woningen. Het is niet gewenst dat aan deze zijden winkels worden
gesitueerd.

begane grond: winkels

bestemmingsvlak C4

Het uitwerkingsplan Kop van ’t Ruim bevat twee bestemmingvlakken
waarbinnen mag worden gebouwd ten behoeve van Centrumdoeleinden. Deze vlakken zijn omgeven door een bestemming voor de
openbare ruimte (Verblijfsgebied). Het grootste bestemmingsvlak C4
is bestemd voor een gebouw met winkels op de begane grond met
daarboven woningen in twee bouwlagen. Hetzelfde geldt voor het
kleinere bestemmingsvlak C3, met dien verstande dat boven de
winkels wonen in één bouwlaag plaatsvindt. Daarnaast is nog een
klein bestemmingsvlak voor Bijzondere Doeleinden aangegeven ten
behoeve van de bestaande klokkentoren, ten noorden van de
nieuwbouw op de plankaart. Deze toren is ongeveer 32 m hoog.
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verkeer en parkeren
De verkeersfuncties, waaronder het parkeren, bevinden zich buiten de
bestemmingsvlakken C. Daarbij gaat het in dit uitwerkingsplan
uitsluitend om verblijfsfuncties, waar geen autoverkeer doch alleen
langzaam verkeer plaatsvindt. Uitzondering hierop vormt een strook
ten oosten van bestemmingsvlak C4, waar een gedeelte van het buiten
het plangebied gelegen parkeerterrein zal worden aangelegd. Deze
parkeerplaatsen zijn voorts uitsluitend bereikbaar vanaf dat
parkeerterrein. Een tweede uitzondering vormt de bevoorrading van
de winkels. Dit vindt plaats via de winkelpromenade en de
noordoostzijde van het bestemmingsvlak C4 (zie de aanduiding op de
kaart).
Het plan is voorts zo opgezet dat wordt voldaan aan de eisen inzake
veiligheid (bereikbaarheid voor nooddiensten, vluchtwegen).

Het onderhavige uitwerkingsplan is gebaseerd op een bouwplan dat
inmiddels in uitvoering is. De plankaart en de bebouwingsvoorschriften zijn zodanig gekozen dat dit bouwplan rechtstreeks is
toegelaten. Echter, het uitwerkingsplan is zodanig opgezet dat –
uiteraard binnen uitwerkingsregels van het bestemmingsplan - de
nodige flexibiliteit en ruimte wordt geboden voor aanpassingen
(zowel in functionele als in bouwkundige zin) die eerst na vaststelling
van het uitwerkingsplan of na oplevering van de bebouwing wenselijk
blijken te zijn.

bestemmingsvlak C3
Qua principe gelijk aan het bestemmingsvlak C4, dus beneden winkels
en boven woningen, zij het dat hier één bouwstrook van winkels en
woningen wordt gerealiseerd. De winkels op de benedenverdieping
worden georiënteerd op de verbindingspassage tussen de
winkelpromenade Het Ruim en het parkeerterrein Het Tussendek.
Woningen zijn hier in één bouwlaag toegestaan.

Op de eerste verdieping worden, langs de oost-, zuid- en westrand van
het bestemmingsvlak, bouwstroken in twee lagen gerealiseerd. Aan de
achterzijden van de bouwstroken onstaat, op de eerste verdieping,
een open ruimte (vide).

1 en 2 verdieping: woningen
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bodem
Uit onderzoek voorafgaand aan de realisering van de nieuwe
bebouwing (na toepassing van een anticipatieprocedure) is het
volgende gebleken.
Op 30 juni 1999 is een verkennend bodemonderzoek verricht door
FUGRO Milieuconsult B.V. (rapportnummer B-9011 110). Op grond
daarvan is een matige verontreiniging met PAK geconstateerd. Dat
maakte een nader onderzoek noodzakelijk, wat in november 2001 is
uitgevoerd door Mateboer Milieutechniek B.V. (rapportnummer
012153 DV). Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was
van matige verontreiniging, maar van lichte verontreiniging. De
betreffende grond is afgevoerd en gescheiden opgeslagen in één van
de gemeentelijke gronddepots.
Daarnaast is in het onderzoek uit 1999 een tank genoemd. Deze tank
is in maart 2002 verwijderd en door een gespecialiseerd bedrijf
vernietigd. Na verwijdering van de tank is er nog een toegespitst
bodemonderzoek verricht door Hunneman Milieu-advies
(rapportnummer 2002.156). De uitkomst daarvan luidt dat de
bodemsanering geslaagd is.

geluidhinder (wegverkeerslawaai)
Ingevolge het bestemmingsplan zijn binnen het plangebied van deze
uitwerking nieuwe woningen toegestaan. Deze nieuwe situaties dienen
te beantwoorden aan de voorkeursgrenswaarden van de Wet
geluidhinder, tenzij de nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen buiten
de zone van een daarvoor in aanmerking komende weg valt. Het
bestemmingsplan geeft aan dat het Gangboord binnen het
bestemmingsplangebied de enige weg is die uit hoofde van de Wet
geluidhinder is gezoneerd. Het uitwerkingsplan bevindt zich niet
binnen de zone van 200 m die aan het Gangboord is verbonden. Op de
geluidsgevoelige bestemmingen van het uitwerkingsplan is de Wet
geluidhinder dan ook niet van toepassing.
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Hierna volgt een artikelsgewijze toelichting.

Dit betreffen aanvullende gebruiksbepalingen, een strafbepaling en
een slotbepaling (titel en vaststelling).

aanvullende bepalingen

In de artikelen 2, 3 en 4 zijn de bestemmingen en de daarbij
behorende gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de in het
plangebied voorkomende gronden aangegeven.

bestemmingsbepalingen

In artikel 1 zijn omschrijvingen opgenomen van een aantal in het plan
voorkomende begrippen. Door het geven van begripsomschrijvingen
wordt de interpretatievrijheid verkleind en daardoor de duidelijkheid
en rechtszekerheid vergroot.

algemene en technische bepalingen

de voorschriften
vormen, samen met de plankaart, het juridische instrumentarium voor
het regelen van het gebruik van de gronden, de toegelaten bebouwing
en het gebruik van de bestaande en de nieuwe bebouwing. Daarbij
worden onderscheiden:

de plankaart
is getekend op een topografische ondergrond met een schaal van
1:500. Door middel van coderingen en arceringen zijn de
verschillende bestemmingen aangegeven. De materiële inhoud van de
bestemmingen is beschreven in paragraaf II van de voorschriften.

Een uitwerkingsplan is vervat in de plankaart en in de planvoorschriften. Deze twee onderdelen zijn juridisch bindend. Daarnaast maakt
onderhavige toelichting deel uit van het uitwerkingsplan.
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In de doeleindenomschrijving is bepaald dat binnen de bestemmingsvlakken C3 en C4 winkels, horecavoorzieningen uit categorie 1 en
commerciële functies kunnen worden ondergebracht. Eventueel zijn
ook (semi-)maatschappelijke functies toegestaan, mits deze een
zekere publieksfunctie bezitten en zij qua aard en karakter passen in
een winkelpromenade. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een
gemeentewinkel, vvv-agentschap, postagentschap en dergelijke.
Daarnaast zijn de vrijstellingsbevoegdheden uit het bestemmingsplan,
waarmee onder voorwaarden de vestiging van kantoren, bedrijven met
baliefunctie (bijvoorbeeld fotostudio, kapper, reparatie uurwerken)
alsmede horeca uit categorie 2 kan worden toegelaten, in het onderhavige uitwerkingsplan overgenomen. Horeca-activiteiten mogen
daarbij uitsluitend op de begane grond plaatsvinden. Verder is een
beperkte en strak begrensde vrijstellingsmogelijkheid opgenomen voor
een commerciële functie op de eerste verdieping van bestemmingsvlak
C3.

De maximale bouwhoogte is bepaald op 8 m voor bestemmingsvlak
C3 en 12 m voor bestemmingsvlak C4. Op deze wijze onstaat een
geleding in de bouwhoogte. Deze geleding dient ook in het ruimtelijk
(straat)beeld tot uitdrukking te komen. Derhalve is voor het
bestemmingsvlak C3 bepaald dat het aantal bouwlagen hier ten
hoogste twee mag bedragen, en voor het bestemmingsvlak C4 ten
hoogste drie.

heeft betrekking op de bestemmingsvlakken waarbinnen de gebouwen
mogen worden gebouwd. De bestemmingsgrens, tevens bouwgrens,
volgt nauwkeurig de plattegrond van het bouwplan. Wel wordt enige
flexibiliteit geboden voor beperkte overschrijdingen. De
bestemmingsvlakken zelf mogen geheel worden bebouwd.

artikel 2: Centrumdoeleinden (C3 en C4)

Op het uitwerkingsplan zijn van toepassing de begripsbepalingen,
zoals opgenomen in het bestemmingsplan. Daar waar in het
uitwerkingsplan nieuwe, nog niet in het bestemmingsplan omschreven
belangrijke begrippen voorkomen, zijn deze in dit artikel opgenomen.

artikel 1: Begripsbepalingen

bevat de formele titel waaronder het onderhavige uitwerkingsplan kan
worden aangehaald, alsmede de vaststellingsbepaling.

heeft betrekking op het openbaar gebied rond de bestemming
Gemengde Doeleinden. De gronden zijn bestemd als verblijfsgebied,
dus alleen voor langzaam verkeer. In ondergeschikte mate is
gemotoriseerd verkeer toelaatbaar, doch alleen ten behoeve van de
bevoorrading van winkels, beheer en onderhoud, parkeren,
bestemmingsverkeer zoals besteldiensten en verhuiswagens alsmede
verkeer dat qua aard en karakter met bovenstaande categorieën
vergelijkbaar is. De verblijfsgebieden zijn in principe niet bestemd
voor doorgaand (bezoekers)verkeer, behoudens ingeval van
calamiteiten.
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Ter plaatse van de aanduiding bevoorrading winkels dient voldoende
ruimte te worden gereserveerd voor het bevoorradingsverkeer van de
supermarkt en – indien mogelijk en onderling overeengekomen –
overige winkels binnen het betreffende bestemmingsvlak. De
aanduiding geeft bij benadering de aan te houden ontsluiting aan. In
elk geval vindt de ontsluiting plaats via de Werfstraat.

Ter plaatse van de aanduiding parkeren kan een aantal
parkeerplaatsen worden gerealiseerd, waarvan onder meer door
bezoekers van het centrum gebruik kan worden gemaakt. De
parkeerplaatsen zijn bereikbaar via het parkeerterrein Het
Tussendek.

artikel 7: Slotbepaling

artikel 4: Verblijfsdoeleinden
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artikel 6: Strafbepaling

geeft aan dat overtreding van de algemene gebruiksvoorschriften
strafbaar is. Ook hier vormt de bepaling een aanvulling op de
strafbepaling uit het bestemmingsplan.

bevat de voorschriften, waarin het gebruik van bebouwde en onbebouwde gronden is geregeld. Hierin is ondermeer bepaald dat met de
bestemming strijdig gebruik verboden is. Daarbij is aangegeven wat
in ieder geval als strijdig gebruik moet worden beschouwd. De
betreffende voorschriften vormen een aanvulling op de algemene
gebruiksbepalingen van het bestemmingsplan.

artikel 5: Algemene gebruiksbepalingen

Deze bestemming geldt voor de bestaande klokkentoren ten noorden
van de nieuwe centrumbebouwing. Het bestemmingsvlak omvat exact
de bestaande toren. De toegelaten hoogte van 32 m is min of meer
gelijk aan de bestaande hoogte. Ten behoeve van eventueel
maatschappelijk of commercieel medegebruik van de toren is een
vrijstellingsbevoegdheid opgenomen.

artikel 3: Bijzondere Doeleinden

Ten aanzien van het wonen wordt, wellicht ten overvloede, opgemerkt
dat de in het bestemmingsplan opgenomen regeling voor de
uitoefening van aan huis gebonden beroepen ook na de onderhavige
uitwerking onverkort van toepassing is.

MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
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Inspraak
Het concept-uitwerkingsplan heeft deel uitgemaakt van de
anticipatieprocedure met betrekking tot het bouwplan voor de winkels
en woningen aan de Kop van ’t Ruim. Dat geldt ook voor de
inspraakfase, die gedurende vier weken tot 18 november 2001 heeft
plaatsgevonden. Er zijn geen schriftelijke inspraakreacties ingediend.
Wel zijn er op de inspraakbijeenkomst op 15 november 2001 diverse
vragen gesteld en opmerkingen gemaakt, maar deze zijn alle tijdens
diezelfde bijeenkomst afgehandeld. Het verslag van deze
inspraakbijeenkomst is als bijlage bij de toelichting van het
uitwerkingsplan opgenomen.
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