
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 
Versie: 19-09-2017 

INSPRAAK- EN VOOROVERLEG 
RAPPORTAGE 

Bestemmingsplan “ Dronten - 
Oudebosweg 32 (D4005)” 

 
Voorontwerp 





INHOUDSOPGAVE 
 
 
Hoofdstuk  1. Inleiding         p. 1 
 
 
Hoofdstuk 2. Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro      p. 3 
 
 
 
Bijlage 1. Publicatie 
Bijlage 2. Kopieën vooroverlegreacties 
  



  



Gemeente Dronten 

 

Inspraak- en vooroverlegrapportage bestemmingsplan “Dronten - Oudebosweg 32 (D4005)”, versie: 11-09-2017 

 
1 

HOOFDSTUK 1.  INLEIDING 
 
 
Voor u ligt de inspraak- en vooroverlegrapportage die is opgesteld naar aanleiding van de ter 
visie legging van het voorontwerp bestemmingsplan “Dronten - Oudebosweg 32 (D4005)”. 
 
Plangebied 
Het plangebied wordt gevormd door het agrarisch bouwperceel Oudebosweg 32 te Dronten, 
alsmede de geplande uitbreiding daarvan. De ligging van het plangebied is opgenomen in 
figuur 1. 
 

 
Figuur 1. Plangebied bestemmingsplan Dronten - Oudebosweg 32 (D4005) 

 
Het bestemmingsplan  
Aan de Oudebosweg 32 te Dronten is een melkveehouderij gevestigd met een bouwvlak van 
2,5 hectare. De initiatiefnemer (Maatschap J.S. en B. Berghorst en H.H. en A. Bos) is 
voornemens het bouwvlak uit te breiden tot 3,5 hectare, ten behoeve van de uitbreiding van 
het bedrijf. Deze uitbreiding betreft een nieuwe stal annex werktuigenberging en een tweede 
bedrijfswoning. De betreffende ontwikkelingen vallen buiten de mogelijkheden van het 
huidige bestemmingsplan. 'Buitengebied Dronten'. Om die reden is een herziening van het 
bestemmingsplan nodig. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin. 
 
Inspraak en Vooroverleg 
Dit voorontwerp bestemmingsplan “Dronten - Oudebosweg 32 (D4005)” is voor vooroverleg 
toegestuurd aan de wettelijk vastgelegde vooroverleginstanties. Er zijn 2 overlegreacties 
ingekomen. 
 
Daarnaast heeft in het kader van de Inspraakverordening het bestemmingsplan vanaf 
donderdag 6 juli tot en met woensdag 16 augustus 2017 ter inzage gelegen. Tijdens die 
periode is een ieder in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie in te dienen. Hiervan is 
geen gebruik gemaakt. 
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Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk zijn de vooroverlegreacties samengevat en voorzien van een 
reactie. 
 
Bijlage 1 bevat de publicatie van de advertentie van de vooraankondiging van het 
bestemmingsplan. In bijlage 2 zijn de vooroverlegreacties opgenomen, zodat waar nodig ook 
op de integrale tekst van de reacties kan worden teruggevallen. 
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HOOFDSTUK 2.  VOOROVERLEG EX ARTIKEL 3.1.1 BRO 
 
In het kader van het vooroverleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening is het voorontwerp bestemmingsplan toegezonden aan de volgende instanties: 
 

1. Provincie Flevoland; 
2. Waterschap Zuiderzeeland. 

 
Van beide instanties is een vooroverlegreactie ontvangen. Van deze ingekomen reacties is 
hierna een samenvatting gegeven, met daarbij cursief de gemeentelijke beantwoording. De 
nummering verwijst naar de nummering in bijlage 2, waar de vooroverlegreacties zijn 
opgenomen.  
 
1. Provincie Flevoland 
 
De provincie heeft bij mail van 14 augustus 2017 gereageerd op het plan. De provincie geeft 
aan in zijn algemeenheid te kunnen instemmen met de erfvergroting en acht de tweede 
bedrijfswoning uit oogpunt van permanent toezicht gerechtvaardigd. Omdat voor de tweede 
bedrijfswoning een afwijking van de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen noodzakelijk 
is, is het voorstel tot afwijking van de beleidsregel op 19 september 2017 aan Gedeputeerde 
Staten voorgelegd. Zij hebben ingestemd met de afwijking van de beleidsregel <verifiëren>. 
We heeft de provincie nog een aantal opmerkingen.  
Met betrekking tot ecologie is geconstateerd dat er in de toelichting nog is uitgegaan van de 
Flora- en faunawet. Dit moet worden vervangen door de Wet natuurbescherming, waarbij 
ook gekeken moet worden of de soorten die onder de WNB allemaal beschermd zijn, 
voldoende in het rapport zijn opgenomen. Verder dient aangegeven te worden dat er een 
vergunning Natura 2000 is afgegeven in het kader van de PAS. Ten aanzien van het NNN 
heeft de provincie geen opmerkingen. 
 
Reactie gemeente 
De gemeente is verheugd in het feit dat de provincie heeft ingestemd met het 
bestemmingsplan. De paragraaf met betrekking tot ecologie is aangepast aan de meest 
recente wetgeving. De nieuwe lijst van de beschermde soorten, leidt overigens niet tot een 
andere conclusie in het ecologische rapport. Het rapport is derhalve niet aangepast. 
 
Voor wat betreft het aspect geluid, constateert de provincie dat het verplichte 
geluidonderzoek niet is aangetroffen. Verder verlangt het bij het plan gevoegde 
toetsingskader volgens de provincie een toelichting, gelet op de insteek van dit plan. 
Bovendien staan er wijzigingsbevoegdheden in dit kader vermeld die niet zijn verankerd in 
de planregels. 
 
Reactie gemeente 
Er is geen geluidsonderzoek verricht, omdat op voorhand gesteld kan worden dat geen 
sprake zal is van geluidhinder vanwege de weg, omdat de Oudebosweg een rustige 
landbouwweg is zonder een doorgaande functie. De verkeersintensiteit ter plaatse is zodanig 
laag dat er geen sprake is van een overschrijding van de wettelijke voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB op de gevel van de nieuwe bedrijfswoning. 
. 
Ten slotte wordt, gezien de omvang van het bedrijf, zorgvuldigheid ten aanzien van de 
landschappelijke inpassing van het bedrijf benadrukt. De locatie is weliswaar gelegen buiten 
de aanduiding ‘open landschap’ (volgens het OPF), doch lijkt de omvang aanleiding om een 
gesprek in zijn algemeenheid (los van dit initiatief) aan te gaan over de openheid van het 
landschap (het gaat dan met name om het zicht op het achterland). 
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Reactie gemeente 
Zoals in de toelichting is aangegeven, zal het agrarisch bedrijf landschappelijk worden 
ingepast middels de realisatie van een groensingel / windsingel, waarbij aangesloten wordt 
op het gemeentelijk beleid uit het "Rapport Beplantingsplannen boerenerven gemeente 
Dronten". Dit rapport is in samenwerking met Landschapsbeheer Flevoland opgesteld waarin 
naar onze mening een goede invulling wordt gegeven aan de wijze waarop met inpassing 
van nieuwe en uitbreiding van bestaande agrarische bouwpercelen moet worden omgegaan. 
Bij invulling van het perceel op de door ons voorgeschreven wijze, wordt nader overleg 
hierover met de provincie niet nodig geacht. De uitvoering van de landschappelijke inpassing 
is juridisch geborgd in de regels (artikel 3 lid 3.5.3).  
. 
2. Waterschap Zuiderzeeland 
Het waterschap geeft bij brief van 15 augustus 2017 te kennen dat de beleidsthema’s uit het 
waterbeheerplan die een rol spelen in essentie op een juiste wijze zijn verwerkt. Voor de 
thema’s ‘voldoende water’ en ‘schoon water’ heeft het waterschap nog een aantal 
aanvullingen en aanbevelingen waarmee bij de planvorming rekening moet worden 
gehouden. Indien de opmerkingen worden verwerkt in het bestemmingsplan wordt dit als een 
positief wateradvies beschouwd.  
 
Reactie gemeente 
De opmerkingen van het waterschap zijn verwerkt in de waterparagraaf van de toelichting 
(paragraaf 4.7). Bij de uitvoering van de plannen zal met de betreffende adviezen en 
aanbevelingen van het waterschap rekening worden gehouden. 
  

 



Vooraankondiging artikel 1.3.1 Bro/

inspraak voorontwerp bestemmingsplan

Dronten - Oudebosweg 32 (D4005)

Het college van de gemeente Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening

bekend dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Oudebosweg 32 te Dronten ten

behoeve van de uitbreiding van het agrarisch bouwblok. Deze uitbreiding is nodig voor de vestiging

een nieuwe stal annex werktuigenberging en een tweede bedrijfswoning.

Vooraankondiging

Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). Ook

is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons voornemen.

Voorontwerp

Vanaf donderdag 6 juli tot en met woensdag 16 augustus 2017 ligt het voorontwerp van het bestem-

mingsplan “Dronten - Oudebosweg 32 (D4005)” ter inzage. U kunt de betreffende stukken tijdens ope-

ningstijden inzien bij:

de publieksbalie van het gemeentehuis; de openbare bibliotheek te Dronten.

het gehele plan is ook beschikbaar op: www.dronten.nl; www.ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen. Deze kunt u

richten aan het college van Dronten, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling,

Postbus 100, 8250 AC DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie per email indienen. Voor een mondelinge

reactie kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 140321 waarbij u kunt vragen naar het se-

cretariaat REO.

Dronten, 5 juli 2017.

Het college van Dronten,

secretaris, mr. D.G.C.van der Spek

burgemeester, mr. A.B.L. de Jonge.

Nr. 38630

STAATSCOURANT 6 juli

2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814

Staatscourant 2017 nr. 38630 6 juli 20171



Beste Douwe, 
 
In reactie op bovengenoemd voorontwerpbestemmingsplan berichten wij u het volgende: 
 
Het gaat om een erfvergroting tot 3,5 ha ivm o.a. bouw extra stal ivm uitbreiding melkvee (kalfsvee 
en jongvee). Kaveluitbreiding omvat nieuwe stal annex werktuigenberging en tweede 
bedrijfswoning. 
Qua provinciaal belang vooral gekeken naar de tweede bedrijfswoning. Uit de onderbouwing blijkt 
dat het plan is gebaseerd op een apart kader  in het Buitengebied (op grond waarvan dmv maatwerk 
verleend kan worden bij erfuitbreidingen tot 3,5 ha). In de toelichting wordt uitgebreid ingegaan op 
de argumenten waarom een tweede bedrijfswoning noodzakelijk lijkt. Deze argumentatie lijkt 
afdoende; er is sprake van een groot bedrijf met een behoorlijk aantal geboorten van kalven 
(19/week), dat een bedrijfswoning uit oogpunt van permanent toezicht gerechtvaardigd is. 
 
Voor de tweede bedrijfswoning is een afwijking van de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen 
noodzakelijk. De besluitvorming hierover ligt bij GS. 
Wij zullen het voorstel tot afwijking van de beleidsregel in 19/9 aan GS voorleggen. 
 
Daarnaast hebben wij nog de volgende opmerkingen op het plan: 
 
Ecologie: 
-           Soorten: Er is nog uitgegaan van de Flora- en faunawet. Dit moet worden vervangen door de 
Wet natuurbescherming, waarbij ook gekeken moet worden of de soorten die onder de WNB 
allemaal beschermd zijn, voldoende in het rapport zijn opgenomen. 
-           Gebieden: Er dient aangegeven te worden dat er een vergunning Natura 2000 is afgegeven 
in het kader van de PAS.   
-           NNN: Geen opmerkingen 
 
Geluid: In de toelichting staat dat er verplicht onderzoek moeten worden gedaan. Betreffend 
onderzoek tref ik niet aan. Verder verlangt het bij het plan gevoegde toetsingskader een 
toelichting, gelet op de insteek van dit plan. Bovendien staan er wijzigingsbevoegdheden in dit 
kader vermeld die niet zijn verankerd in de planregels. 
 
Landschappelijke inpassing: gezien de omvang van het bedrijf benadrukken wij zorgvuldigheid ten 
aanzien van de landschappelijke inpassing van het bedrijf. De locatie is weliswaar gelegen buiten de 
aanduiding ‘open landschap’ (volgens het OPF), doch lijkt de omvang aanleiding om een gesprek in 
zijn algemeenheid (los van dit initiatief) aan te gaan over de openheid van het landschap (het gaat 
dan met name om het zicht op het achterland). 
 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens Maureen Anema 
 
Anno Vuuregge 
 
Beleidsadviseur Ruimte 
Afdeling Ruimte en Economie  
Provincie Flevoland, 
T     0320- 265 729 
M   06-15382868 
E     vuuregge@flevoland.nl 
W    www.flevoland.nl 
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***disclaimer*** 

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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