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1. INLEIDING 

 
 
Het voorontwerp bestemmingsplan heeft het traject doorlopen van:  
- inspraak conform artikel 2 lid 2a van de Inspraakverordening gemeente Dronten; 
- vooroverleg conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).  
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 
beantwoording.  
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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 & Economie; 
2. Waterschap Zuiderzeeland; 
3. Brandweer Flevoland, afdeling Risicobeheersing; 
4. Liander; 
5. Rijkswaterstaat Midden Nederland; 
6. Oost Flevoland Woondiensten (OFW); 
7. Gasunie; 
8. LTO Noord, afdeling Oostelijk Flevoland; 
9. Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD). 
 
Hieronder is een samenvatting gegeven van de ontvangen vooroverlegreacties met daarbij 
de gemeentelijke beantwoording. Van Rijkswaterstaat, OFW, Gasunie, LTO Noord en de 
OVDD zijn geen reacties ontvangen. 
 
 
2.1 Provincie Flevoland, afdeling Ruimte & Economie 

Er zijn een groot aantal wijzigingen opgenomen in de nieuwe bestemmingen. De uitleg 
en onderbouwing hiervan ontbreekt in de toelichting. Zo is inhoudelijk niets opgenomen 
uit de gemeentelijke gebiedsvisie ‘Van Eiland naar Wijland ‘. 
De provincie kan zich, vanuit de gedachte van de Omgevingswet, vinden in het bieden 
van ontwikkelingsruimte, maar verwacht een zorgvuldige onderbouwing op welke wijze 
deze manier van bestemmen bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en hoe de 
rechtszekerheid wordt geborgd. Tot slot wordt een betere onderbouwing van de Ladder 
verwacht als het gaat om het toestaan van extra woningen en bedrijvigheid (behoefte en 
hoeveelheid). 
 
Reactie: 
Het is het college niet duidelijk op basis van welke toetsingskaders de provincie nadere 
onderbouwing wenst voor de manier van bestemmen van dit binnenstedelijke 
ontwikkelingsgebied. 
Waar nodig zullen de toelichting, zoals de Ladder, en de planregels worden aangevuld 
en aangescherpt. 
 
 

2.2 Waterschap Zuiderzeeland 
De opmerkingen van het Waterschap kunnen als volgt worden samengevat: 

1. In de waterparagraaf is aangegeven dat de normale procedure van toepassing is. Dit 
klopt, maar het is het waterschap niet bekend op welke wijze de watertoets is 
uitgevoerd. De beleidsthemagewijze omschrijving van de waterhuishoudkundige 
randvoorwaarden ontbreekt nog. 

2. In het plan is aangegeven dat een primaire waterkering aanwezig is (langs de Lage 
Vaart). Het Waterschap beheert de primaire waterkeringen en heeft geen primaire 
keringen in het plangebied. Verzoek is dan ook om het plan hier op aan te passen. 
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3. In de waterparagraaf wordt aangegeven dat in het vorige bestemmingsplan reeds de 
mogelijkheid bestond tot toename van de verharding, waardoor er naar verwachting 
voldoende ruimte is voor opvang van water. Dat plan komt echter uit 1997 en er kan 
niet zondermeer worden uitgegaan van die uitgangspunten. Bij de verdere uitwerking 
van de plannen, waar het waterschap conform de toelichting bij betrokken zal 
worden, zal het waterschap deze plannen of onderdelen daarvan beoordelen aan de 
hand van huidige uitgangspunten en randvoorwaarden ten aanzien van de 
waterhuishouding. Deze zijn opgenomen en toegelicht in het Waterkader van het 
waterschap. 

4. Tot slot ontbreekt het aan een beschrijving van de wijze waarop de afvalwaterketen 
binnen het plangebied is of zal worden ingericht. Zo lozen een aantal inrichtingen aan 
de Wisentweg hun afvalwater na zuivering (IBA) in het oppervlaktewater. In 2010 is 
door de gemeente Dronten langs een deel van de Wisentweg riolering aangelegd. De 
aanliggende inrichtingen zijn aangeschreven, waarbij ze zijn gewezen op een 
lozingsverbod per 1 juli 2019. Dit impliceert dat deze inrichtingen vanaf deze datum 
het afvalwater lozen op de gemeentelijke vuilwaterriolering. Het betreft hier de 
inrichtingen aan de Wisentweg 9 tot en met 12 (12 A-H en 12 J), 13 (13 A-C), 14 en 
16. Nieuwe inrichtingen en bedrijven dienen eveneens te worden aangesloten op de 
gemeentelijke vuilwaterriolering. Vooruitlopend hierop zal het waterschap in 
onderlinge afstemming en samenwerking met de gemeente Dronten binnenkort de 
procedure omtrent de door te voeren veranderingen ten aanzien van het 
lozingsaspect van het afvalwater afkomstig van de inrichtingen in gang zetten. Het 
waterschap verzoekt de inhoud van het voorgaande in de waterparagraaf op te 
nemen. 
 
Reactie: 
De gehele waterparagraaf zal geactualiseerd worden met inachtneming van het 
Waterkader en wordt op basis daarvan, waar nodig, aangevuld. Ook zal de 
afvalwaterketen, met o.a. de situatie aan de Wisentweg, daarin aandacht krijgen. De 
primaire waterkering zal geschrapt worden uit het plan. 

 
 

2.3 Brandweer Flevoland, afdeling Risicobeheersing 

De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Flevoland kan instemmen met het 
voorontwerp bestemmingsplan. Het bestemmingsplan geeft geen aanleiding tot het 
maken van op- of aanmerkingen. 
 
Reactie: 
Deze reactie wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 
 

2.4 Liander 

Liander is eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied, aan De 
Drieslag 1. Ter plekke is de bestemming Bos van toepassing inclusief onder andere 
nutsvoorzieningen. Op basis van artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit gelden voor 
dit gasdrukmeet- en regelstation (een kaststation) veiligheidsafstanden. Daarom wordt 
verzocht om een nadere functieaanduiding ‘nutsvoorziening’ op de verbeelding met een 
daarbij behorende veiligheidscontour conform het Activiteitenbesluit. 
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Reactie: 
Op basis van het genoemde artikel uit het Activiteitenbesluit gelden voor een kaststation 
veiligheidsafstanden van 6 en 4 meter ten opzichte van kwetsbare en beperkt kwetsbare 
objecten. In het ontwerp bestemmingsplan zal dit kaststation nader worden aangeduid, 
samen met de genoemde veiligheidscontour. 
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3. INSPRAAK 
 

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 14 juli 2016 tot en met 24 augustus 2016 ter 
inzage gelegen. Deze mogelijkheid om inspraakreacties in te dienen, is gepubliceerd in de 
Flevopost op 13 juli 2016. Daarnaast zijn zeer veel stakeholders in en rondom het 
plangebied rechtstreeks geïnformeerd over deze inzageperiode.  
Tijdens deze periode zijn er 14 inspraakreacties ingediend.  
 
 
3.1 Aeres Groep 

Hieronder wordt puntsgewijs de inspraakreactie van de Aeres Groep weergegeven: 
1. In algemene zin wordt in het bestemmingsplan de term ‘agrarisch’ nog veel gebruikt. 

Verzocht wordt om deze term, zeker daar waar het de hogeschool en campus aan De 
Drieslag betreft, weg te laten en te spreken over activiteiten gelieerd aan de 
kennisontwikkeling van de gehele Aeres Groep. 

2. De Aeres Groep heeft de Welstandsnota als belemmerend ervaren in de afgelopen 
jaren. Aeres wenst vooral groene en duurzame gebouwen. 

3. In de bestemming ‘Gemengd 1’ (aan de Wisentweg) dient opgenomen te worden dat 
een agrarisch bedrijf wordt gevoerd, met daarbij de planregels zoals die ook gelden 
voor het agrarisch buitengebied. Daarnaast moet de bestemming ook onderzoek, 
productie en/of gebruik van duurzame energie mogelijk maken (zoals een 
vergistingsinstallatie). 

4. In artikel 5.3 ontbreekt de mogelijkheid om de bestaande intensieve veehouderij te 
behouden van het Aeres Studentbedrijf BV. Ook moet de mogelijkheid voor 
ontwikkeling van duurzame energie worden opgenomen en het gebruik van een 
windmolen, zoals nu reeds aanwezig. 

5. In de toelichting op de bestemming ‘Gemengd 2’ wordt nog de term agrarisch 
gebruikt. Dit graag aanpassen. 
Ook ontbreekt de functie van doelgroepwonen zoals door het college is toegezegd in 
2008. 

6. Aeres kan instemmen met de groene zone rondom woongebied De Sikkel, mits er 
een alternatieve ontsluiting komt via de Arendschelling of Braspenning en de huidige 
ontsluitingsweg weer in eigendom van Aeres komt. 

7. Aeres wenst dat het bouwvlak aan de noordzijde van de Wisentweg wordt 
rechtgetrokken en daarmee vergroot, zodat er ook ruimte blijft voor toekomstige 
ontwikkelingen. 

Tot slot spreekt Aeres haar dank uit voor het vele werk dat door de gemeente is verricht 
en de ontwikkelmogelijkheden die in het nieuwe plan worden geboden. 

 
Reactie: 
1. In de toelichting en de planregels van het bestemmingsplan zal nogmaals aandacht 

zijn voor het loslaten van de term ‘agrarisch’, daar waar het de campus aan De 
Drieslag betreft. Het doel is op deze campus ruimte te bieden aan een breed scala 
aan activiteiten, mits dit gelieerd is aan het onderwijs en het uiteraard voldoet aan 
een goede ruimtelijke ordening. Rondom de Wisentweg zal het agrarisch karakter 
uiteraard wel benoemd blijven. 

2. Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad de Welstandsnota 2013 vastgesteld. Als 
bijzonder en beeldbepalend gebied is hierin het Kennislandschap aangeduid: het 
terrein van Aeres, gelegen tussen grofweg de Lage Vaart, de wijk De Munten l en de 
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Gildepenningdreef. In de Welstandsnota wordt de gezamenlijke, dus ook door de 
gemeenteraad vastgestelde, Gebiedsvisie Van Eiland naar Wijland aangehaald: 

“In de gebiedsvisie wordt voorgesteld het Kennislandschap en directe omgeving vorm 
te geven als een Landgoed, waarbij het gebied visueel en functioneel verbonden 
wordt met de noordoever van de Lage Vaart. Ook wordt het gebied door middel van 

het Wisentpad verbonden met het Landgoed Wisentweg. Op het terrein van het 
Kennislandschap wordt hoogwaardige architectuur nagestreefd, waarbij het nieuwe 
gebouw van de CAH als trendsetter beschouwd wordt. Voor zover het niet mogelijk  is 

door middel van bouwkundige ingrepen de bestaande bebouwing op het terrein zo 
mogelijk  een betere uitstraling te geven wordt ingezet op een betere landschappelijke 
inpassing. Door deze maatregelen moet het Kennislandschap uitgroeien tot een 

campus, ‘the place to be’.” 

Vanwege deze hoge ambities ten aanzien van de uitstraling van dit gebied kon niet 
volstaan worden met het in standhouden van de basiskwaliteit. Om de ruimtelijke 
kwaliteit in stand te houden en zo mogelijk te versterken is een bijzonder 
welstandsregime van toepassing. Dit houdt in dat extra welstandscriteria van 
toepassing zijn om de karakteristiek van het gebied te behouden en te versterken, 
waarbij eisen worden gesteld aan vormgeving, materiaalgebruik, kleurstelling en/of 
detaillering om te komen tot een rapportcijfer van minimaal een 8. 
Gezien voorgaande ziet het college vooralsnog geen argumenten om de 
gemeenteraad voor te stellen het gewenste welstandsniveau te verlagen.  
In de gebiedsvisie ‘Van Eiland naar Wijland’ is sprake van het opstellen van een 
stedenbouwkundig plan in nauwe samenhang met een landschapsplan. Wellicht 
bieden die plannen te zijner tijd nieuwe aanknopingspunten voor het welstandsbeleid.  

3. Het college staat niet onwelwillend tegenover het verzoek om reguliere agrarische 
bedrijven, conform de regels die gelden voor het agrarisch buitengebied, mogelijk te 
maken binnen de bestemming ‘Gemengd-1’. Dit moet zich echter wel goed 
verhouden tot de andere functies in dit gemengde gebied. Voor zover mogelijk, zal dit 
worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. 
Ten aanzien van duurzame energie zal aan artikel 5.1 lid a (dus ten dienste van het 
onderwijs) worden toegevoegd: 
‘Onderzoek, productie en gebruik van duurzame energie, waaronder mestvergisting.’ 
Voor de mestvergistingsinstallatie, welke reeds benoemd wordt bij de bouwregels, zal 
de regeling worden verduidelijkt.  

4. De bestaande, vergunde, intensieve veehouderij zal worden inbestemd binnen de 
bestemming ‘Gemengd-1’.  
Ten aanzien van de windmolen is het zo dat het huidige bestemmingsplan uit 1997 
een vrijstellingsmogelijkheid bevat voor maximaal 2 windturbines van maximaal 50m 
hoog per bestemmingsvlak. Tot op heden is hier nooit gebruik van gemaakt. 
Ondertussen is er (meermaals) nieuw beleid omtrent windmolens vastgesteld. 
Strekking hiervan is ‘meer energie met minder molens’ door middel van opschalen en 
saneren van bestaande molens. Hiertoe is ook een provinciale verordening (met 
rechtstreekse werking) vastgesteld, waarin in artikel 3.1 is bepaald dat een 
bestemmingsplan niet zal voorzien in bestemmingen en regels die het realiseren (of 
opschalen) van nieuwe windmolens mogelijk maken. 
Uitzondering hierop (in artikel 3.2) kan gemaakt worden, indien windmolens 
onderdeel uitmaken van een project dat invulling geeft aan opschalen en saneren.  
In het in juni 2016 vastgestelde Regioplan Wind zijn plaatsingszones aangeduid voor 
het realiseren van projecten voor windenergie. De betreffende locatie aan de 
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Wisentweg maakt daar geen onderdeel van uit. Er zullen dan ook geen 
mogelijkheden voor windmolens worden opgenomen in de bestemming ‘Gemengd-1’. 
Ten aanzien van duurzame energie wordt verwezen naar de beantwoording bij punt 
3. 

5. Zoals onder punt 1 is aangegeven, zal de toelichting van het plan nog verbeterd 
worden. 
Qua (doelgroep)wonen zijn nu in de bestemming ‘Gemengd-2’ mogelijkheden 
opgenomen voor studentenhuisvesting, bedrijfswoningen ten behoeve van woon-
werk eenheden en zorgwoningen. Dit is een duidelijke verruiming qua woonfuncties 
ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. Op welke andere vormen van 
doelgroepwonen nu nog wordt gedoeld, is het college niet duidelijk. 

6. Het college kan zich niet vinden in de formulering van deze reactie. Zoals in onze 
gezamenlijke visie ‘Van Eiland naar Wijland’ is opgetekend, moet worden nagegaan 
of een andere ontsluiting voor de bestaande woningen mogelijk is. 
Er zal in het kader van een goede ruimtelijke ordening tenminste een buffer van 30m 
worden opgenomen tot de gevels van de woningen aan De Sikkel. Gezien de 
toegestane functies binnen de bestemming ‘Gemengd-2’ (zoals bedrijvigheid tot 
milieucategorie 2), is dit vereist. Dit kan door middel van de bestemming Groen of 
door een bestemming Gemengd-2 zonder bouwmogelijkheden (zoals elders langs de 
randen van die bestemming t.o.v. de wijk De Munten l). Het één (de buffer) hangt niet 
af van het ander (het eventueel verleggen van de ontsluitingsweg). 
Dit bestemmingsplan biedt, zowel binnen de bestemming Gemengd-2 als de 
bestemming Groen, de mogelijkheid de weg te verleggen. Of dit daadwerkelijk plaats 
moet gaan vinden, zal onderwerp moeten zijn van nadere studie. Hier kan nu nog niet 
op worden vooruitgelopen. 

7. Het college staat niet onwelwillend tegen uitbreiding van dit bouwvlak. Een dergelijke 
uitbreiding/ wijziging van de bestemming dient echter wel verantwoord te worden in 
het bestemmingsplan; de noodzaak/ behoefte dient te worden aangetoond. Indien op 
korte termijn door Aeres een goede onderbouwing hiervoor kan worden geleverd, kan 
dit verzoek worden meegenomen in het ontwerp bestemmingsplan. 

 
 
3.2 AMH Flevoland BV 

AMH Flevoland BV is exploitant van de huisvesting voor arbeidsmigranten op het 
Agripark en maakt bezwaar tegen lid 1 en lid 4 van artikel 6.4: 
- In lid 1 is bepaald dat het gebruik van de betreffende gebouwen tot 1 mei 2023 is 

toegestaan. Recent is er onderzoek gedaan door de gemeente waaruit blijkt dat er 
voor arbeidsmigranten een tekort is van 600 bedden. Inperking van deze huisvesting 
per 1 mei 2023 vergroot dit tekort. Deze datum is slechts het resultaat van 
ongerustheid bij omwonenden ten tijde van de vergunningverlening. Er is echter geen 
overlast geweest in de afgelopen 4 jaar. Omwonenden geven zelfs aan dat de 
overlast ten tijde van de voorgaande gebruikers (studenten) veel groter was. Verzoek 
is de einddatum te schrappen of 10 te verlengen tot 1 mei 2033. 

- In lid 4 is nu een maximum bepaald van 270 werknemers. De capaciteit in de 
toenmalige vergunning betreft 300 plaatsen. Verzoek is de opvang te maximeren tot 
300 personen (zoals in de verleende vergunning) in plaats van 270. 
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Reactie: 
De huidige locatie waar de arbeidsmigranten zijn gehuisvest, het terrein van de Aeres 
Groep, is bestemd voor onderwijs en daaraan gelieerde activiteiten. De huisvesting van 
arbeidsmigranten past daar in principe niet binnen. De huidige tijdelijk vergunde situatie 
wordt  gerespecteerd in het bestemmingsplan: 
- De datum van 1 mei 2023 komt voort uit het feit dat destijds een aanvraag is gedaan 

voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor maximaal 10 jaar. Dit is aangegeven 
in de ruimtelijke onderbouwing die onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Vanaf de 
uitspraak van de voorzieningenrechter over deze vergunning op 1 mei 2013, is de 
einddatum daarom 1 mei 2023.  
Deze huisvesting is van tijdelijke aard, zo heeft de vergunninghouder (Aeres) 
aangegeven, om (tot herontwikkeling) verpaupering tegen te gaan, maar de 
gebouwen wel rendabel te houden. Dit alles tot een nieuwe invulling voor dit terrein is 
gevonden, passend binnen de gezamenlijke visie ‘Van eiland tot Wijland’ van mei 
2012. Huisvesting van arbeidsmigranten past niet binnen deze visie, zo hebben zowel 
Aeres als de gemeente aangegeven.  
Het aangehaalde onderzoek naar de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten 
kijkt overigens slechts een aantal jaren vooruit en zeker niet voorbij 2023. 
Er is dan er ook geen reden om deze tijdelijkheid weg te nemen. 

- Het hier veronderstelde aantal plekken voor arbeidsmigranten is niet juist. Er zijn 
twee vergunningen verleend voor de huisvesting van arbeidsmigranten:  
De eerste vergunning (OV 2012-0242) is verleend op 14 februari 2013 en betreft de 
huisvesting van maximaal 220 arbeidsmigranten, zoals is vermeld in de voorwaarden 
van de vergunning. 
De tweede vergunning (OV 2015-0028) is verleend op 26 maart 2015. In de 
voorschriften bij deze vergunning is opgenomen dat het de huisvesting van maximaal 
50 arbeidsmigranten betreft (in het guesthouse). Samen is dit dus maximaal 270 
arbeidsmigranten, zoals nu is opgenomen in het bestemmingsplan. 
 
 

3.3 Stichting Warmonderhof, Wisentweg 10 

De stichting Warmonderhof heeft een aantal opmerkingen: 
1. Verzocht wordt het bestemmingsvlak ten zuiden van de Wisentweg uit te breiden tot 

aan het Wisentbos. 
2. De bestemmingsomschrijving in artikel 5 (Gemengd 1) is te beperkt. Ook de reguliere  

agrarische bedrijven moeten mogelijk blijven; niet alleen gelieerd aan het onderwijs. 
3. Artikel 5.1 lid a onder sub 4 lijkt in strijd met artikel 18 lid 2 wat betreft het toestaan 

van detailhandel. Duidelijk moet zijn dat de Hofwinkel past binnen de bestemming. 
4. In artikel 5.2 zijn maximaal 4 bedrijfswoningen toegestaan. Verzocht wordt om dit bij 

te stellen tot minimaal 6 t.b.v. de ontwikkeling van nieuwe ondernemingen in lijn met 
het beleid. 

5. De toelichting riep veel vragen op. Verzocht wordt deze te actualiseren en 
onjuistheden en onzorgvuldigheden te corrigeren. 

6. Verzocht wordt om op de plankaart de volgende vlakken op te nemen: inbestemming 
van het erf Wisentweg 15, het kinderdagverblijf en de aanduiding waar archeologisch 
onderzoek is uitgesloten. Daarnaast wordt verzocht in een volgende fase de 
plankaart mee te sturen. 

7. Tot slot een algemeen punt van zorg: de gang van zaken rond Eiland-Wijland lijkt 
open, maar is het niet. De Stichting kan zich vinden in ideeën uit de visie als 
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landschappelijke eenheid aan weerszijden van de Wisentweg. Iets anders is het 
fenomeen ‘Green campus‘. Vanuit de stichting is er geen behoefte aan dit fenomeen 
en Warmonderhof zal hier geen deel van uit maken. 

 
Reactie: 
1. Het college staat niet onwelwillend tegen uitbreiding van dit bouwvlak. Een dergelijke 

uitbreiding/ wijziging van de bestemming dient echter wel verantwoord te worden in 
het bestemmingsplan; de noodzaak/ behoefte dient te worden aangetoond. Indien op 
korte termijn door de Stichting Warmonderhof een goede onderbouwing hiervoor kan 
worden geleverd, kan dit verzoek worden meegenomen in het ontwerp 
bestemmingsplan. 

2. Het college staat niet onwelwillend tegenover het verzoek om reguliere agrarische 
bedrijven, conform de regels die gelden voor het agrarisch buitengebied, mogelijk te 
maken binnen de bestemming ‘Gemengd-1’. Dit moet zich echter wel goed 
verhouden tot de andere functies in dit gemengde gebied. Voor zover mogelijk, zal dit 
worden verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. 

3. Hier is inderdaad sprake van een strijdigheid. Artikel 18 lid 2 zal worden aangepast, 
zodat detailhandel is toegestaan, daar waar dat is benoemd in de planregels, zoals in 
artikel 5.  

4. Het college heeft hiertegen geen bezwaar en wil deze flexibiliteit toestaan. De 
planregels zullen hierop worden aangepast. Wel blijft vastliggen dat de eventuele 
realisatie plaats moet vinden binnen het huidige bestemmingsvlak en dat het moet 
gaan om bedrijfswoningen, dus woningen die bedoeld zijn voor (het huishouden van) 
een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of 
terrein noodzakelijk is (artikel 1.14 van de planregels). 

5. De toelichting zal nog verbeterd worden, waardoor deze weer actueel, juist en 
volledig is. 

6. Het perceel Wisentweg 15 is al inbestemd in het plan, namelijk als regulier agrarisch 
bedrijf, conform de planregels zoals die voor alle agrarische bedrijven in het 
buitengebied gelden.  
Het kinderdagverblijf is binnen de bestemming ‘Gemengd-1’ inbestemd met de 
aanduiding ‘kinderdagverblijf (kdv)’.  
De situering van de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’ is gebaseerd op de 
Archeologische beleidskaart zoals deze is vastgesteld door de gemeenteraad van 
Dronten. Daar waar conform deze kaart geen of lage archeologische verwachtingen 
aanwezig zijn, is sprake van ‘Archeologievrij gebied’. Hier kan bijvoorbeeld sprake 
van zijn door eerder uitgevoerd archeologisch onderzoek of door eerdere 
bodemverstoring. Op die plekken hoeft dan ook geen dubbelbestemming ter 
bescherming van archeologie ter worden opgenomen in de planregels en op de 
verbeelding. 

7. Om tot een breder gedragen aanvulling op de gebiedsvisie ‘Van Eiland naar WijLand’ 
te komen, zijn stakeholders/ omwonenden/ bewoners/ gebruikers (hierna te noemen 
stakeholders) uit het gebied benaderd en betrokken in het proces. Stakeholders uit 
het gebied zijn uiteen gegaan in werkgroepen. Elke ontwikkelingsrichting (profilering, 
infrastructuur, groen en verbinding) was één werkgroep. De stakeholders mochten 
zitting nemen in een werkgroep die hen het meest aansprak; dit was ook van 
toepassing voor de Stichting Warmonderhof. 
Tevens is er een kerngroep opgezet die fungeert als denktank en verbindend element 
tussen verschillende stakeholders en de diverse werkgroepen. De kerngroep bestaat 
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uit een groep betrokken gebruikers, die om de maand bij elkaar komen. De Stichting 
Warmonderhof is kerngroeplid.  
De tot nu uitgevoerde maatregelen zijn voortgekomen uit de vier bovengenoemde 
werkgroepen. Te denken valt aan het gezamenlijk ontwerpen van de herstructurering 
van de infrastructuur, het vergroten van zichtlijnen in het gebied, de nieuwe profilering 
met naam, logo en bebording, het Wijland-festival, de bloembedden, de aanleg van 
het educatiepad, enz. 
Het programma is dus mede voor en door het gebied vormgegeven en ingevuld. Alle 
gebruikers, omwonenden, bewoners, ondernemers of anderszins, inclusief de 
Stichting Warmonderhof, praten dus mee. 
Tot slot is het ten aanzien van de Green Campus zo dat de Warmonderhof hier ook 
geen onderdeel van uitmaakt. De Green Campus heeft betrekking op de campus van 
de Aeres Groep rondom De Drieslag en de Wisentweg. 

 
 

3.4 Paardencentrum Dronten, Wisentweg 9 

Hieronder puntsgewijs de inspraakreactie: 
1. De bestemming Sport-Manege dekt niet volledig de huidige bestemming: de 

gebruiksdoeleinden van ‘Gemengd 1’ zouden wenselijk zijn. 
2. De strook met de bestemming ‘Agrarisch’ ten oosten van het perceel graag dezelfde 

bestemming geven als het paardencentrum. 
3. In het nieuwe plan is een bouwafstand tot de perceelsgrens opgenomen van 10m. Dit 

graag conform huidige regeling handhaven op 7,5m. 
4. De buitenopslag van kuilbalen graag duidelijk benoemen. 
5. Graag in de bestemming ‘Sport Manege’ de huidige vergunde situatie opnemen, 

conform de in 2010 verleende vrijstelling ex. artikel 19 lid 1 WRO (pag. 7 en 9). 
 

Reactie: 
1. Voor de bestemming van het paardencentrum Dronten zal aansluiting worden 

gezocht bij hetgeen mogelijk is gemaakt door middel van de in 2010 verleende 
vrijstelling ex. artikel 19 lid 1 WRO. Dit betekent dat niet alleen de manege-activiteiten 
worden inbestemd, maar ook de andere activiteiten als het (agrarisch) 
praktijkonderwijs, de opfok van en handel in paarden. 

2. Ook de strook met de bestemming ‘Agrarisch’, ten oosten van het perceel, zal de 
bestemming ‘Sport-Manege’ krijgen. Dit is in overeenstemming met het gebied 
waarvoor de vrijstelling ex. artikel 19 lid 1 WRO is verleend in 2010. 

3. De afstand van 10m blijft het uitgangspunt, conform het bestemmingsplan 
Buitengebied. Aan de betreffende planregel zullen echter woorden van de volgende 
strekking worden toegevoegd: “tenzij het bestaande bebouwing betreft die op een 
kleinere afstand is gelegen, in welk geval de bestaande afstand als minimum geldt 
voor die bebouwing”; 

4. Hoewel wij van mening zijn dat de opslag van voer onderdeel uitmaakt van de 
‘manege-activiteiten’, zal aan artikel 9.1 lid h ‘voeropslag’ worden toegevoegd. 

5. Zie hiervoor de beantwoording van punt 1. 
 
 
3.5 EWI Windpark BV 

De inhoud van artikel 19.2 van de planregels (overige zone – windturbine) komt er in feite 
op neer dat de betreffende windmolen wordt wegbestemd. Deze formulering is 
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vergelijkbaar met die in het bestemmingsplan Buitengebied. Tegen dat deel van het 
bestemmingsplan Buitengebied loopt een beroepsprocedure. Verzocht wordt de tekst in 
dit bestemmingsplan Wijland te wijzigen waardoor het ‘wegbestemmen’ teniet wordt 
gedaan. Of aan te passen zodat de tekst in lijn komt met de spoedig te verwachten 
uitspraak in de genoemde procedure. 

 
Reactie: 
Voor het inbestemmen van de windmolen is in het voorontwerp bestemmingsplan 
inderdaad aansluiting gezocht bij de planregels van het toen in werking getreden 
bestemmingsplan Buitengebied (D4000). Naar aanleiding van de recente uitspraak van 
de Raad van State voor het bestemmingsplan Buitengebied wordt nu bestudeerd hoe 
hiermee moet worden omgegaan. In het ontwerp bestemmingsplan zal hierop worden 
geanticipeerd. Hoe is nu nog niet exact duidelijk.  
 
 

3.6 Reclamant 6 (omwonende uit De Munten l) 

De wens is dat het bestemmingsplan ruimte biedt aan de belangen van de omwonenden 
en de Aeres Groep. Daarom moeten ook de ontwikkelingen sinds het vorige 
bestemmingsplan worden meegenomen: 
Gedacht wordt aan afspraken tussen Aeres en omwonenden over groene aanplant en 
aankleding van de randen van het gebied, over afstanden van bebouwing tot de randen 
van het gebied en overleg tussen omwonenden en de Aeres Groep. 
Er is begrip dat er naast kennis-, ook maatschappelijke activiteiten mogelijk moeten 
worden, uiteraard binnen de afgesproken randvoorwaarden. 
Recent heeft de Aeres Groep studentenhuisvesting toegevoegd als wens, op de locatie 
tussen de Drieslag, de Braspenning en Drielander. Deze locatie benadeelt de kwaliteit 
van de woon- en leefomgeving van omwonenden sterk, en moet hiervoor niet benut 
worden. 
Op  een ander, goed geschikt, deel van het terrein is een tijdelijke vergunning verleend 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op die locatie komen binnen een aantal jaren 
goede mogelijkheden voor studentenhuisvesting. 
Tot slot wordt betreurd dat het overleg tussen de Aeres Groep en omwonenden eenzijdig 
is beëindigd. De gemeente wordt verzocht nogmaals te bemiddelen en Aeres te bewegen 
een vervolg te geven aan het overleg. 

 
Reactie: 
In een bestemmingsplan moet altijd een afweging van belangen plaatsvinden in het 
kader van een goede ruimtelijke ordening. Zo ook tussen de belangen van Aeres en 
omwonenden. Zoals in de beantwoording richting de Aeres Groep is aangegeven: 
Het doel is op de campus aan De Drieslag ruimte te bieden aan een breed scala aan 
activiteiten, mits dit gelieerd is aan het onderwijs en het uiteraard voldoet aan een goede 
ruimtelijke ordening. 
Wat betreft de afspraken tussen Aeres en omwonenden: 
Het bestemmingsplan biedt ruimte voor groene aanplant rondom het terrein in de 
bestemmingen ‘Groen’ en ‘Gemengd-2’. En er is als gevolg van de handreiking van de 
Aeres Groep een bouwvlak en een bestemming ‘Groen’ opgenomen om zodoende 
afstanden te waarborgen tot de omliggende woningen in De Munten l en De Sikkel. 
Ten aanzien van studentenhuisvesting is het zo dat deze mogelijkheid in het nieuwe 
bestemmingsplan is overgenomen vanuit het huidige bestemmingsplan. In het huidige 
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bestemmingsplan is ook, zij het secundair/ ondergeschikt, studentenhuisvesting 
toegestaan op het gehele terrein naast de wijk De Munten l. Er zal in het ontwerp 
bestemmingsplan ook een zekere ondergeschiktheid worden ingebouwd, maar de 
mogelijkheid zal in het plan aanwezig blijven. Het betreffende campusterrein is, gezien de 
functie van het terrein en de relatie met het onderwijs, geschikt voor de realisatie van 
studentenhuisvesting. Uiteraard met inachtneming van de opgenomen 
bebouwingsafstanden tot de grenzen van het gebied. Om de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving van omwonenden te waarborgen zal met name het beheer van de 
studentenhuisvesting een belangrijk aandachtspunt zijn. De wijze van beheer is echter 
geen aspect dat een plek kan krijgen in het bestemmingsplan. Aeres is hiervoor in 
beginsel verantwoordelijk. Tot op heden hebben zij deze verantwoordelijkheid ook 
genomen; onder andere door het ondertekenen van het gezamenlijke convenant begin 
2014, inzake de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat op en rond de campus. 
Dit convenant zal in het kader van eventuele nieuwe studentenhuisvesting door het 
college nog eens onder de aandacht worden gebracht bij de Aeres Groep. 

 
 
3.7 Reclamant 7 (omwonende uit De Sikkel) 

Reclamant heeft een aantal opmerkingen/ vragen: 
1. De kavel van reclamant is niet juist inbestemd. Dit graag aanpassen naar de 

bestemming ‘Wonen’. 
2. Het is reclamant onduidelijk wat is nu precies mogelijk is binnen de naastgelegen 

bestemming. Blijft dit agrarisch, komt er een bouwbestemming? En hoe breed is de 
bestemming ‘agrarisch’ ter plekke, zoals aangeduid op een bij de reactie horende 
kaart. 

 
Reactie: 
1. De kavel is inderdaad niet geheel juist inbestemd. De bestemming Wonen zal hier op 

worden aangepast.  
2. Op dit moment is de bestemming van het aangeduide gebied ‘Agrarisch 

Kenniscentrum’ (tot aan de achterste perceelsgrenzen van de woningen aan De 
Sikkel). Binnen deze bestemming is het volgende toegestaan: 

a. primair : agrarisch onderwijs en agrarisch onderzoek, het geven van 
voorlichting op agrarisch terrein, alsmede hoogwaardige werkgelegenheid op 
aan de agrarische bedrijfsvoering verwant terrein in de vorm van kantoren en 
laboratoria, alsmede voor woningen, voorzover de gronden daartoe nader op 
de plankaart zijn aangeduid; 

b. secundair : huisvesting voor studenten, conferentie- en vergaderruimten, 
gastenverblijven en voet- en fietspaden. 

Dit alles tot een maximale bouwhoogte van 12m nabij De Sikkel. 
In het nieuwe bestemmingsplan dat nu ter inzage heeft gelegen, ligt er eerst een 
bestemming Groen van circa 20m achter de achterste perceelsgrenzen van de 
woningen aan De Sikkel. In die bestemming mag niet gebouwd worden. Daarachter 
ligt de bestemming ‘Gemengd-2’. Hierin zijn toegestaan voorzieningen ten behoeve 
van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en hieraan gerelateerde 
voorzieningen, waaronder bedrijvigheid (tot milieucategorie 2), studentenhuisvesting, 
bedrijfswoningen en ondergeschikt horeca en detailhandel. Daarnaast zijn ook 
maatschappelijke en sport- en recreatieve voorzieningen toegestaan.  
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Dit alles tot een maximale bouwhoogte van 8m aansluitend aan de bestemming 
Groen. 10m daarachter is de maximale bouwhoogte 12m. 
Voorgaande is beschreven in artikel 6 van het nieuwe bestemmingsplan en waar 
nodig nader gedefinieerd in de begrippen (artikel 1). 

 
 
3.8 Reclamant 8 (omwonende uit De Munten l) 

Dit nieuwe bestemmingsplan wijkt af van de afspraken die omwonenden hebben 
gemaakt met de CAH. In dat convenant zijn afspraken gemaakt over bouwhoogtes en 
bebouwingsgrenzen, welke nu niet terug te vinden zijn in het plan. Deze punten zou 
reclamant graag gewijzigd zien, anders is men genoodzaakt bezwaar aan te tekenen 
tegen het plan. 

 
Reactie: 
Op 24 januari 2014 is er een convenant gesloten tussen Aeres/ CAH, omwonenden en 
de gemeente. Hierin zijn taken en afspraken vastgelegd om het woon-, werk- en 
leefklimaat op en rondom de campus te verbeteren. Dit betreft met name de 
communicatie met omwonenden en het beheer van het terrein. In dat convenant zijn 
geen afspraken vastgelegd ten aanzien van ruimtelijke zaken als bouwhoogtes of 
bebouwingsgrenzen. Ook andere documenten of verslagen waarin nadere afspraken 
over deze ruimtelijke zaken zijn vastgelegd, zijn het college niet bekend. 
In dit nieuwe bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen (waarbinnen de bebouwing 
moet plaatsvinden) op 20m uit het hart van de sloot om het terrein. Dit betekent dat er 
een afstand is tussen het bouwvlak en de achterzijde van de percelen aan de 
Braspenning van circa 40m. 
De bouwhoogte binnen het bouwvlak is maximaal 12m en langs de buitenste 10m van 
het bouwvlak 8m. 

 
 
3.9 Reclamant 9 (omwonende uit De Sikkel) 

De Commissie plannen Agripark heeft namens de omwonenden in september 2015 de 
wensen ingebracht voor het nieuwe bestemmingsplan. Dit wordt nu nogmaals onder de 
aandacht gebracht: 
1. Op 27 maart 2013 is een afspraak gemaakt tussen de Commissie plannen Agripark 

en de Aeres Groep om een strook van 50m vanaf de sloot niet te bebouwen en dat 
vanaf die grens de bouwhoogte 8m zal zijn. Dit is afgesproken tijdens een overleg 
waar de gemeente aanwezig was en waar verslag van is gemaakt door de 
Commissie. Ook in het ruimtelijk ontwikkelingskader zoals beschreven in het huidige 
bestemmingsplan ‘Dronten West/ Agrarisch onderwijs’ zijn eisen benoemd m.b.t. de 
groenstructuur. 
Verzocht wordt voornoemde zaken op te nemen in het bestemmingsplan. 

2. Er moeten heldere regels worden opgenomen m.b.t. vestigingsmogelijkheden. In de 
afgelopen jaren zijn er vele  illegale vestigingen en activiteiten geweest die later zijn 
gelegaliseerd. Het economische belang van de Aeres Groep is duidelijk, maar ook de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden is belangrijk. 

3. Er vinden nu reeds activiteiten plaats die zorgen voor overschrijding van de 
geluidsnormen (bar, dansschool). Het betreft activiteiten buiten de schooltijden, in de 
avonden en weekenden. Door versoepeling van de functie ‘Agrarisch onderwijs’ naar 
‘Maatschappelijk’ verwacht reclamant nog meer verscheidenheid aan activiteiten en 
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gebruikerstijden, waardoor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving zal 
verslechteren. 
Alle voorgaande punten zijn met name van toepassing op het gebied tussen het ABC-
gebouw, De Sikkel, Stoas en de Lage Vaart. 

4. Momenteel doet Aeres onderzoek naar mogelijkheden voor de huisvesting van 300 
studenten, naast de reeds toegestane 250 à 300 arbeidsmigranten. Dit is 
onacceptabel qua druk op de omgeving en verzocht wordt deze mogelijkheid uit te 
sluiten in het bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan is er ook zorg over de 
continue wijziging van visie van de Aeres Groep: eerst verhuur aan arbeidsmigranten 
en daarna gebrek aan studentenhuisvesting. 

5.  Recent is de gemeenteraad geïnformeerd over het Wijland, waarbij gesproken wordt 
over overleg tussen de Aeres Groep en de Commissie Agripark. Begin mei is dit 
overleg echter door de Aeres Groep eenzijdig afgebroken. Dit baart omwonenden 
zorgen. De gemeente wordt verzocht de woon- en leefomgeving en de belangen van 
omwonenden te beschermen. 

 
Reactie: 
1. In 2013 waren er gesprekken gaande tussen de Commissie Plannen Agripark en 

Aeres over de inhoud van het in januari 2014 afgesloten convenant ten aanzien van 
de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat op en rondom de campus. Dit 
betrof met name de communicatie met omwonenden en het beheer van het terrein. In 
dat convenant zijn geen afspraken vastgelegd ten aanzien van ruimtelijke zaken als 
bouwhoogtes of bebouwingsgrenzen. Ook andere documenten of verslagen waarin 
nadere afspraken over deze ruimtelijke zaken zijn vastgelegd, zijn het college niet 
bekend. Ook zijn deze afspraken of verslagen niet bij de op dit plan ontvangen 
reacties gevoegd. 
Wat betreft de afstanden en bouwhoogtes, zal er, in tegenstelling tot in het huidige 
bestemmingsplan, afstand in acht worden genomen tot De Sikkel om onevenredige 
hinder van  de toegestane (bedrijfs)activiteiten (t/m milieucategorie 2) te voorkomen. 
Ten aanzien van het groen biedt het bestemmingsplan ruimte voor groene aanplant 
rondom het terrein in de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Gemengd-2’.  

2. In de planregels van de bestemming ‘Gemengd-2’ is beschreven welke functies zijn 
toegestaan op het terrein van Aeres, nabij De Munten l en De Sikkel. Veel termen zijn 
nog nader gedefinieerd in artikel 1, de begrippen. Wel is het zo dat deze bestemming 
nog nadere aanscherping behoeft. Dit zal gestalte krijgen in het ontwerp 
bestemmingsplan. 

3. De activiteiten die nu reeds plaatsvinden op het betreffende terrein passen binnen het 
vigerende bestemmingsplan of zijn met een vrijstelling van dat plan vergund. Daarin 
zijn de belangen van de (woon)omgeving afgewogen. Indien er naar uw mening 
normen worden overschreden, kan verzocht worden om handhaving. 
Ook in dit nieuwe bestemmingsplan zullen alleen activiteiten worden toegestaan die 
zich goed verhouden tot de omliggende (woon)omgeving. Anders is er namelijk geen 
sprake van een goede ruimtelijke ordening: een vereiste vanuit de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro). 

4. Ten aanzien van studentenhuisvesting is het zo dat deze mogelijkheid in het nieuwe 
bestemmingsplan is overgenomen vanuit het huidige bestemmingsplan. In het 
huidige bestemmingsplan is ook, zij het secundair/ ondergeschikt, 
studentenhuisvesting toegestaan op het gehele terrein naast de wijk De Munten l. Er 
zal in het ontwerp bestemmingsplan ook een zekere ondergeschiktheid worden 
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ingebouwd, maar de mogelijkheid zal in het plan aanwezig blijven. Het betreffende 
campusterrein is, gezien de functie van het terrein, geschikt voor de realisatie van 
studentenhuisvesting. Uiteraard met inachtneming van de opgenomen 
bebouwingsafstanden tot de grenzen van het gebied. Om de kwaliteit van de woon- 
en leefomgeving van omwonenden te waarborgen zal met name het beheer van de 
studentenhuisvesting een belangrijk aandachtspunt zijn. De wijze van beheer is geen 
aspect dat een plek kan krijgen in het bestemmingsplan. Aeres is hiervoor in beginsel 
verantwoordelijk. Tot op heden hebben zij deze verantwoordelijkheid ook genomen; 
onder andere door het ondertekenen van het gezamenlijke convenant begin 2014, 
inzake de verbetering van het woon-, werk- en leefklimaat op en rond de campus. Dit 
convenant zal in het kader van eventuele nieuwe studentenhuisvesting door het 
college nog eens onder de aandacht worden gebracht bij de Aeres Groep. 
De reden dat destijds tijdelijk arbeidsmigranten zijn gehuisvest in de oude 
studentenpaviljoens was leegstand door nieuwbouw van studentenhuisvesting aan de 
noordwestzijde van het terrein. Om, tot de sloop en herontwikkeling op basis van de 
toen in ontwikkeling zijnde gebiedsvisie, verpaupering te voorkomen, is gezocht naar 
een tijdelijke oplossing welke toen is gevonden in de vorm van 
arbeidsmigrantenhuisvesting. 

5. Ten aanzien van overleg met omwonenden zullen wij, zoals hierboven aangegeven, 
Aeres wijzen op de afspraken in het convenant. 
Daarnaast dient een bestemmingsplan altijd te voldoen aan ‘een goede ruimtelijke 
ordening’. Dit betekent onder andere dat het college (en uiteindelijk de gemeenteraad 
bij vaststelling) een afweging moet maken tussen de verschillende belangen. 
Belangen van partijen in en om het plangebied. Hierin is uiteraard ook de woon- en 
leefomgeving van omwonenden een belangrijk aspect om rekening mee te houden, 
net zoals de belangen van partijen in het gebied, zoals Aeres. Met inachtneming van 
de geldende wet- en regelgeving dienen hierin goed gemotiveerde keuzes gemaakt 
te worden, ten dienste van het algemeen belang. 

 
 

3.10 Reclamant 10 (omwonende uit De Sikkel) 

De inhoud van deze inspraakreactie is dezelfde als voorgaande reactie van reclamant 9. 
Voor de samenvatting van de reactie en de beantwoording wordt dan ook verwezen naar 
de reactie hiervoor. 

 
 
3.11 Reclamant 11 (omwonende uit De Munten l) 

De Commissie plannen Agripark heeft namens de omwonenden in september 2015 de 
wensen ingebracht voor het nieuwe bestemmingsplan. Dit wordt nu nogmaals onder de 
aandacht gebracht: 
1. Op 27 maart 2013 is een afspraak gemaakt tussen de Commissie plannen Agripark 

en de Aeres Groep om een strook van 50m vanaf de sloot niet te bebouwen en dat 
vanaf die grens de bouwhoogte 8m zal zijn. Dit is afgesproken tijdens een overleg 
waar de gemeente aanwezig was en waar verslag van is gemaakt door de 
Commissie. Ook in het ruimtelijk ontwikkelingskader zoals beschreven in het huidige 
bestemmingsplan ‘Dronten West/ Agrarisch onderwijs’ zijn eisen benoemd m.b.t. de 
groenstructuur. 
Verzocht wordt voornoemde zaken op te nemen in het bestemmingsplan. 
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2. Er moeten heldere regels worden opgenomen m.b.t. vestigingsmogelijkheden. In de 
afgelopen jaren zijn er vele  illegale vestigingen en activiteiten geweest die later zijn 
gelegaliseerd. Het economische belang van de Aeres Groep is duidelijk, maar ook de 
kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden is belangrijk. 
De voorgaande punten zijn met name van toepassing op het gebied tussen het ABC-
gebouw, De Sikkel, Stoas en de Lage Vaart. 

3. Momenteel doet Aeres onderzoek naar mogelijkheden voor de huisvesting van 300 
studenten, naast de reeds toegestane 250 à 300 arbeidsmigranten. Dit is 
onacceptabel qua druk op de omgeving en verzocht wordt deze mogelijkheid uit te 
sluiten in het bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan is er ook zorg over de 
continue wijziging van visie van de Aeres Groep: eerst verhuur aan arbeidsmigranten 
en daarna gebrek aan studentenhuisvesting. 

4. Tot slot is in het verleden over diverse zaken gesproken als verdiept parkeren, 
ontsluitingen, etc. Graag willen wij deze en voorgaande zaken mondeling toelichten. 
Want de kwaliteit van onze leefomgeving is van het grootste belang, wonen op een 
prachtige plek en willen dit graag zo behouden. De gemeente wordt verzocht de 
belangen van omwonenden te behartigen. 

 
Reactie: 
De inhoud van deze inspraakreactie is vrijwel dezelfde als voorgaande reactie van de 
reclamant 9. Voor de beantwoording wordt dan ook verwezen naar de reactie daarop. 
Ten aanzien van de mondelinge toelichting is het zo dat gedurende de inspraakperiode 
de mogelijkheid bestond om mondeling een inspraakreactie in te dienen. In de volgende 
fase van het bestemmingsplan kan ook gedurende zes weken mondeling een zienswijze 
worden ingediend. 

 
 
3.12 Reclamant 12 (omwonende uit De Munten l) 

De inhoud van deze inspraakreactie is dezelfde als voorgaande reactie van reclamant 9. 
Voor de samenvatting van de reactie en de beantwoording wordt dan ook verwezen naar 
de reactie daarop. 

 
 
3.13 Reclamant 13 (omwonende uit De Munten l) 

Sinds 1997 zijn er regelmatig gesprekken geweest met verschillende (groepen) 
bewoners. Wat is het probleem? 

 De strook tussen ABC en Drielander bleek de bestemming ‘lichte industrie en 
kantoor’ te hebben. 

 Tijdens de bouw van het ABC zijn de normen ruim uitgelegd en alles zonder overleg. 

 Naast het voetbalveld verrees een onbegrijpelijk kamp: een rommeltje. 

 Rond de bouw van de nieuwe CAH waren procedures duidelijk en werd de omgeving 
gehoord. 

 Herhaaldelijk is toegezegd: op het middenterrein komt geen gebouw voor bewoning 
of huisvesting wat geluid en/of licht uitbraakt richting woonwijk. 

 Er is herhaaldelijk een bouwgrens van 50m uit hart sloot afgesproken. 
Met name de laatste 2 punten mogen niet in het gedrang komen en moeten goed 
geregeld worden in dit bestemmingsplan. Daarnaast geen grootschalige 
studentenhuisvesting aan de rand van de woonwijk, net zoals andere gebouwen waar 
mensen dag en nacht kunnen functioneren en die licht en geluid produceren. 
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Reactie: 
Ten aanzien van studentenhuisvesting is het zo dat deze mogelijkheid in het nieuwe 
bestemmingsplan is overgenomen vanuit het huidige bestemmingsplan. In het huidige 
bestemmingsplan is ook, zij het secundair/ ondergeschikt, studentenhuisvesting 
toegestaan op het gehele terrein naast de wijk De Munten l. Er zal in het ontwerp 
bestemmingsplan ook een zekere ondergeschiktheid worden ingebouwd, maar de 
mogelijkheid zal in het plan aanwezig blijven. Het betreffende campusterrein is, gezien de 
functie van het terrein, geschikt voor de realisatie van studentenhuisvesting. Uiteraard 
met inachtneming van de opgenomen bebouwingsafstanden tot de grenzen van het 
gebied. Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden te waarborgen 
zal met name het beheer van de studentenhuisvesting een belangrijk aandachtspunt zijn. 
De wijze van beheer is geen aspect dat een plek kan krijgen in het bestemmingsplan. 
Aeres is hiervoor in beginsel verantwoordelijk. Tot op heden hebben zij deze 
verantwoordelijkheid ook genomen; onder andere door het ondertekenen van het 
gezamenlijke convenant begin 2014, inzake de verbetering van het woon-, werk- en 
leefklimaat op en rond de campus. Dit convenant zal in het kader van eventuele nieuwe 
studentenhuisvesting door het college nog eens onder de aandacht worden gebracht bij 
de Aeres Groep. 
In dit nieuwe bestemmingsplan is een bouwvlak opgenomen (waarbinnen de bebouwing 
moet plaatsvinden) op 20m uit het hart van de sloot om het terrein. Dit betekent dat er 
een afstand is tussen het bouwvlak en de achterzijde van de percelen aan de Drielander 
van circa 40m. De bouwhoogte binnen het bouwvlak is maximaal 12m en langs de 
buitenste 10m van het bouwvlak 8m. Er zijn het college geen nadere (vastgelegde) 
afspraken over andere afstanden bekend. 
Tot slot dient een bestemmingsplan altijd te voldoen aan ‘een goede ruimtelijke 
ordening’. Dit betekent onder andere dat het college (en uiteindelijk de gemeenteraad bij 
vaststelling) een afweging moet maken tussen de verschillende belangen. Belangen van 
partijen in en om het plangebied. Hierin is uiteraard ook de woon- en leefomgeving van 
omwonenden een belangrijk aspect om rekening mee te houden, net zoals de belangen 
van partijen in het gebied, zoals Aeres. Met inachtneming van de geldende wet- en 
regelgeving dienen hierin goed gemotiveerde keuzes gemaakt te worden, ten dienste van 
het algemeen belang. 
 

 
3.14 Reclamant 14 (omwonende uit De Sikkel) 

De naam Wijland suggereert dat het gaat om een gebied waarin de omgeving zich kan 
vinden. Aeres heeft echter het overleg met de Commissie Plannen Agripark gestaakt. 
Nieuwe ontwikkelingen door Aeres zullen dan ook in veel gevallen op weerstand gaan 
stuiten. 
Ook de ideeën voor studentenhuisvesting roepen vragen op, mede gezien ook al de 
huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein. Reclamant verwacht overigens een 
daling van het aantal studenten vanwege het verdwijnen van de ov-jaarkaart (studenten 
gaan daardoor op en neer rijden), daling van de werkgelegenheid in de landbouw en 
kleinere uitstroom uit voortgezet onderwijs. 
Daarnaast is het van belang dat het gebied een uitnodigende uitstraling krijgt. Nu is dit 
niet het geval en als Aeres niet openstaat voor communicatie is eerder sprake van ‘van 
eiland naar Alcatraz (totale isolatie)’. 
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Verzoek is dan ook om voor vaststelling eerst voldoende de voor- en nadelen van dit plan 
af te wegen, mede gezien de hiervoor benoemde belangen, anders gaat irritatie 
ontstaan, welke zich nu al opbouwt. 

 
Reactie: 
Strikt formeel is deze reactie buiten de termijn ingediend. Aangezien het nu nog het 
voorontwerp bestemmingsplan betreft, zal deze reactie worden meegenomen. In een 
volgende fase, het ontwerp bestemmingsplan, worden te laat ingediende reacties 
(zienswijzen) niet ontvankelijk verklaard. 
Ten aanzien van studentenhuisvesting is het zo dat deze mogelijkheid in het nieuwe 
bestemmingsplan is overgenomen vanuit het huidige bestemmingsplan. In het huidige 
bestemmingsplan is ook, zij het secundair/ ondergeschikt, studentenhuisvesting 
toegestaan op het gehele terrein. Er zal in het ontwerp bestemmingsplan ook een zekere 
ondergeschiktheid worden ingebouwd, maar de mogelijkheid zal in het plan aanwezig 
blijven. Het betreffende campusterrein is, gezien de functie van het terrein, geschikt voor 
de realisatie van studentenhuisvesting. In de in juni 2016 vastgestelde gemeentelijke 
woonvisie is de verwachting uitgesproken dat realisatie van extra huisvestingsplaatsen 
voor studenten nodig is. 
Om de kwaliteit van de woon- en leefomgeving van omwonenden te waarborgen zal met 
name het beheer van de studentenhuisvesting een belangrijk aandachtspunt zijn. De 
wijze van beheer is geen aspect dat een plek kan krijgen in het bestemmingsplan. Aeres 
is hiervoor in beginsel verantwoordelijk. Tot op heden hebben zij deze 
verantwoordelijkheid ook genomen; onder andere door het ondertekenen van het 
gezamenlijke convenant begin 2014, inzake de verbetering van het woon-, werk- en 
leefklimaat op en rond de campus. Dit convenant zal in het kader van eventuele nieuwe 
studentenhuisvesting door het college nog eens onder de aandacht worden gebracht bij 
de Aeres Groep. 
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