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De raadvande gemeenteDronten,
gelezenhetvoorstelvan hetcollegevanI december
2008,No.BOg.OOl596
geletop hetbepaalde
in artikel3.8 lid 1 vande wet op de ruimtelijke
ordeningen de inhoud
van bijgaandraadsvoorstel;
gezienhetadviesvande raadscommissie
vanjanuari200g;
overwegende
dat hetbestemmingsplan
landgoed
Roggebotstaete
- planDe Voordevanaf
29 september
2008tot en met 10 november
2008vooreeniederter inzageheeftgelegen;
datgedurende
dezeperiodetweezienswijzen
zijningediend
door:
1. Gedeputeerde
Statenvan Flevoland,
Visarenddreef
1 te Lelystad,
ontvangen
op 23
oktober2008;
2. Wijnen Staeladvocaten,
namensInterprojekt
HoldingBV en propinter
Vastgoedexploitatie
BV,Victorialaan
í5, 52i3 JG te ,s Hertogenbosch,
ontvangen
op 10
november
2008;
dat de hierboven
genoemde
zienswijzen
tijdigzijningediend
en derhalve
ontvankelijk
zijn;
dat de zienswijzen
en de overwegingen
ten aanziendaarvanzijnweergegeven
in bijlage1 bij
dit besluit;
dat hetplanambtshalve
op eenaantalonderdelen
dientte wordengewijzigd,
welkein bijlage
2 zijnopgenomen;
BESLUIT:
l. De ingebrachte
zienswijzen
van reclamanten
ontvankelijk
dochongegrond
te achten,
conformde bij hetbesluitbehorende
bijlage1;
ll. Hetbestemmingsplan
'Landgoed
Roggebotstaete
- planDeVoorde(g090)'opgrondvan
artikel3.8lid í sube vande wet op de ruimtelijke
ordening
gewijzigd
vastte ste-llen,
conformde bij hetbesluitbehorende
bijlage2;
lll. Geenexploitatieplan
voorhetonderll genoemde
vastte stellen.
Dronten,
29januari2009
de raadvan Dronten,

. A.B.L.de Jonge

D. Petrusma
griffier
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METGEMEENTELIJKE
OVERWEGINGEN
BIJLAGEí: ZIENSWUZEN
Visarenddreef
í te Lelvstad
I . Gedeputeerde
Statenvan Flevoland.
gevenaandat hetbestemmingsplan
'Landgoed
Gedeputeerde
Statenvan Flevoland
plan
(8080)'in
provinciaal
Roggebotstaete
DeVoorde
strijdis methet
beleid:
terwijlde activiteiten
is slechtsbewoning
toegestaan,
van stichting
Op eenlandgoed
betreftzoalshoreca,educatieen
deVoorde
voornamelijk
bedrijfsmatige
activiteiten
activiteiten
meteenmedische
achtergrond.
'kleinschalige
Hiernaast
is in de provinciale
beleidsregel
ontwikkelingen
in hetlandelijk
gebied'aangegeven
welkeactiviteiten
op welkeschaalmogelijkzijn.De activiteiten
die in het
worden
toegestaan,
zijn
hiermee
niet
in
bestemmingsplan
overeenstemming.
Gedeputeerde
Statengevenwel aandat hetwellichtmogelijkis voordit planhet
experÍmentenkader
uit hetOmgevingsplan
toete passen.Hieris echterweleenpositief
oordeelvan Provinciale
Statenvoornodig.Dezeprocedure
is reedsin ganggezet,maarop
(ontvangen
hetmomenlvan hetindienen
vandezezienswijze
op 23 oktober2008)is de
hiervan
nog
niet
Daarom
is
zienswijze
uitkomst
bekend.
deze
ingediend.
Overwegingen
ten aanzienvan de zienswijze
Ten behoevevande toepassing
van hetexperimentenkader
uit hetOmgevingsplan
Flevoland
2006heefthetcollegevan Drontenop 16 september
2008ingestemd
metde
'Toepassing
notitie
Experimentenkader
Omgevingsplan'.
Dezenotitieis toegezonden
aan
(GS)methetverzoekde notitievoorte leggenaan
Gedeputeerde
Statenvan Flevoland
Provinciale
Stalen(PS).In haarvergadering
van21 oktober2008hebbenGS beslotenhet
plante steunenen PSte raadplegen
(conformhetOmgevingsplan)
tot
alvorenste besluiten
medewerking
aanplanontwikkeling
op experimentele
basis.Op 20 november
2008is het
planaande ordegeweesttijdensde vergadering
vande commissie
Ruimtevan PS.De
positief
geoordeeld
plan.
commissie
heeft
overhet
Op 6 januari2009zullenGS naar
verwachting
besluiten
om hetexperimentenkader
toete passen.GS hebbendaarmeegeen
pÍanontwikkêling.
bezwaarmeertegenonderhavige
geworden.
De zienswijze
is daarmeeongegrond
2. Wiinen Staeladvocaten.
namenslnteroroiekt
HoldinqBV en Propinter
Vastooedexploitatie
BV.Victorialaan
15,5213JG te's Hertoqenbosch.
I . Belang
Interprojekt
en Propinter
zijnreedsjarenbezigmetde ontwikkeling
van het(grotendeels)
gebiedvan Ketelhaven.
buitendijks
Hiervoor
is in januari2008eenplangepresenteerd
aanhetcollegegenaamd'Ontwikkeling
Buitendijks
Recreatieplan
Ketelhaven,
versie
januari2008'.Hetcollegeheeftdit plangeaccordeerd
en samenmetde doorde
'Visieen randvoorwaarden
gemeente
opgestelde
ontwikkeling
Ketelhaven,
eindversie
8
februari2008'tergoedkeuring
aande gemeenteraad
voorgelegd.
De raadheeft
voornoemde
stukkengoedgekeurd.
Propinter
en Inlerprojekt
warenverbaasddatzij nietgeïnformeerd
warenoverhetplan,
vanwegede liggingnabijKetelhaven
en de negatieve
consequenties
op de exploitatie
gebiedvan Ketelhaven.
van LandsEnd(ineigendom
van Propinter)
en hetbuitendijks
Propinter
en Interprojekt
menenhieromdater geenruimteis voorde ontwikkeling
var,
'PlandeVoorde'.
Hetbestemmingsplan
zoudanook nietmoetenwordenvastgesteld
vanweoeeenaantalredenen.
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2. Strijdmet aftikel3.8 Wro.
van hetontwerpbestemmingsplan
is gedaandoorBurgemeester
De kennisgeving
en
wordtvermelddattijdensde terinzagelegging
Wethouders.
In de kennisgeving
zienswijzenbij het collegenaarvorenkunnenwordengebracht.Op basisvan artikel3.8
datde gemeenteraad
Wrolid 1 subd blijktechtervolgensreclamant
hetbestuursorgaan
is bijwiezienswijzen
naarvorendienente wordengebracht.
Hieruitvolgtvolgens
reclamant
tevensdat de kennisgeving
doorde gemeenteraad
dientte geschieden.
3. Grootschalig
bouwvolumein het buitengebíed.
Op basisvan hetoudebestemmingsplan
kondenop hetlandgoed
3 woongebouwen
van
elk maximaal
3500m'wordengerealiseerd,
duseentotaalbouwolumevan 10.500m".
Onderhavig
bestemmingsplan
faciliteert
eenbouwvolume
van 110.000m3.Reclamant
achthetonbegrijpelijk
datde gemeente
eendergelijk
bouwvolume
mogelijk
wil maken.In
'kleinschalige
dit kaderwordtgewezenop de provinciale
beleidsregel
ontwikkelingen
in
gebied'.
hetlandelijk
4. Strijdmet provinciaalbeleid.
Zoalsin hetontwerpbestemmingsplan
is weergegeven
is hetbestemmingsplan
in sÍijd
methetOmgevingsplan
Flevoland
2006.Aangegeven
wordtdat in ditgevalgebruikkan
wordengemaaktvan het Experimentenkader.
Voorwaardehiervooris een tussen
gebiedspartners
planvoorhetgebiedwaarineen
overeengekomen
integraal
kwaliteitsimpuls
voorhetgebiedwordtaangetoond.
Tentijdevande terinzagelegging
van
het ontwerpbestemmingsplan
was er noggeendoorde provinciegeaccordeerd
integraal
plan.Hiermeeis dussprakevanstrijdmethetprovinciaal
beleid.
5. Strijdmet artikel3:11Awb.
Reclamanten
stellenzichop hetstandpunt
dat in strijdmetartikel3:11Awb is gehandeld.
De memowelkeis opgesteld
in verbandmethetExperimentenkader
is nietter inzage
gelegd,terwijlallestukkendie redelijkerwijs
nodigzijnvooreen beoordeling
van het
gelegd.
ontwerpter inzagemoetenworden
6. Verkeersbewegingen.
ln hetverkeersonderzoek
wordtgeenÍekeninggehouden
metontwikkelingen
in
Ketelhaven
zoalsin de gemeentelijke
visieop Ketelhaven
verwoord.
Hetgaatom de
ontwikkeling
tot nautisch
formaat,de uitbreiding
centrumvan nationaal
vanhetaantal
ligplaatsen,
toevoeging
van
de
woningen
en anderebinnendijkse
ontwikkelingen.
Hierkomtnogbijdatde N23zalwordenopgewaardeerd
tot vierbaansweg,
meteen
ongelijkvloerse
kruisingbij Dronten.Hierdoor
kunnenbezoekers
Ketelhaven
nietmeervia
Drontenbereiken,
maaralleenvia de Vossemeerdijk.
Hieris ookgeenrekening
mee
gehouden
in hetonderzoek.
Verdervindtreclamant
de veMachting
dateenrelatiefhoogpercentage
methet
komt,
niet
realistisch.
werkelUke
openbaar
vervoer
Het
aantalverkeersbewegingen
zal
hogerzijn.
Tot slotblijktuithetonderzoek
nietduidelijk
op welkewijzerekeningis gehouden
metde
verkeersbewegingen
alsgevolgvanpersoneel.
Kortom,het onderzoekis niet representatief
en kan daaromnietten grondslagworden
gelegdaandit bestemmingsplan.
7. Parkeren.
De parkeerbehoefte
is nietop de juistewijzeberekend.Er wordtbij een aantal
(waaronder
voozieningen
hetrestaurant
op de eersteterp)uitgegaan
vaneenverdeling
(25o/").
tusseninternegasten(75%)en externebezoekers
Dezeverdeling
is niet
onderbouwd
en nietiuridisch
afdwinobaar.
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8. Economische
uifuoerbaarheid.
van hetplannietinzichtelijk
Reclamanten
constateren
datin de toelichting
wordtgemaakt
grondexploitatie.
sprakeis van eensluitende
Daarmeestaatnietvast
datdaadwerkelijk
financieel-economisch
uitvoerbaar
dat hetplandaadwerkelijk
is.
9. EcologischeHoofdstructuur(EHS).
Roggebotstaete
is vooreengrootdeelonderdeel
Hetlandgoed
van de EHS.Uitde
natuurtoets
blijktdat hetplanop '13maart2008is bezocht,
dus in de winterperiode.
is desondanks
Volgensde natuurtoets
eengoedeindrukgekregen
van hetgebied.
Reclamantdeeltdezemeningniet,medegezienhetfeítdat in het bureauondezoekstaat
gegevensbekendzijnoverde verschillende
dat er volgenshetNatuurloket
nauwelijks
soortengroepen
doorweinigof slechtondezoek.
Overde effectenop de EHSwordtgeschrevendat alleeneen toenamevan recreatieeen
gedaan:dat
verstorende
factorzal zijn.Bijdezeverwachting
wordenallerleiaannames
menop de padenblijften datin de herfsten wintermindermensenhetboszullen
bezoeken.
geenrekening
gehouden
Totslotwordtin de natuurtoets
metde toenamevanverkeer.
kandanvolgensreclamant
Op basisvan hetverrichtte
onderzoek
ook nietworden
geconcludeerd
datde ontwikkeling
kenmerken
de wezenlijk
en waardenvande EHSniet
aantast.
10.Natura2000.
HetKetel-en Vossemeergebied
zijnaangewezen
als SpecialeBeschermingszone
onder
de Vogelrichtlijn.
Daarnaast
is er eenontwerpbesluittot aanwijzing
als Natura2000gebied.Voorplannendiesignificante
gevolgenkunnenhebbenvooreendergelijk
gebied
passende
dienteen
beoordeling
te wordenopgesteld.
Uit hetarrestvan hetHofvan
(7 september2004)volgtdat de gemeenteraad
Justitieinzakede kokkelvisserij
een plan
zonderpassendebeoordeling
kan vaststellenals op grondvan objectievegegevensis
gevolgenheeftvoor het betrokkengebied.
uitgeslotendat het plansignificante
Reclamantis van meningdat nietvaststaatdat het plangeensignificante
effectenheeft.
geensignificante
In de natuurtoetsstaatdat er naarverwachting
effectenzijn.Een
verwachting
is volgensreclamant
nietvoldoende.
Geletop bovenstaande
concludeert
reclamant
datnietde benodigde
zorgvuldigheid
is
gegrondte
betrachten onjuisteaannames
wordengedaan.Verzochtwordtde zienswijzen
verklaren
en het bestemmingsplan
nietvastte stellen.
Overuregingen
ten aanzienvan dê zienswijze
1. Belang
Reclamant
merktop dat hetcollegehaarplannenheeftgetoetstop planologische
en
bestuurlijkehaalbaarheid
en vervolgensheeftgeaccordeerd.
Daarnaheeftde gemeenteraad
volgensreclamant.
de plannengoedgekeurd
Ditkloptniet.In hetrapport'Ontwikkeling
Ketelhaven,
visieen randvoorwaarden'
wordtaangegevendat vaststellingvan dezevisie
(ofwelde ontwikkelingskoers)
nietautomatischbetekentdat de bij de gemeentebekend
zijndeplannen(terinvulling
van haarvisie)ook hiermeezijnvastgesteld.
De gemeente
heeft
dezeplannenopgenomen
ter illustratie
op welkemanierde visieingevuld
zoukunnen
worden.Wel is ten aanzienvan hetplanvanreclamant
aangegeven
datdit pastbinnende
gebied.Echter,de
doorde gemeenteraad
in 2004gesteldekadersvoorhetbuitendijkse
(op
gebied
verdereuitwerking
en onderzoek
naarde haalbaarheid het
van natuur,
buitendijkse
ontwikkelingen,
economische
uitvoerbaarheid,
etc.)bepaaltof de gemeente
planologische
medewerking
aanhetplanzalverlenen
of niet.
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van stichting
van meningdatvestiging
deVoordemetvoorzieningen
Daarnaast
is reclamant
consequenties
negatieve
heeftop de exploitatie
als horeca,eenhotelen eenwellnesscenter
gebiedbij KeteÍhaven.
Hetis
van hetbuitendijkse
van LandsEnden de verdereontwikkeling
van
functiesalletendienstestaanvande werkzaamheden
echterzo datde benoemde
gezondheidszorg
namelijk
en educatie.
Stichting
devoordebiedt
Stichting
deVoorde,
gericht
zijn
op
een
duurzame
verandering
van leeítrainingen,
trajecten
en opleidingen
die
genoemde
(ondergeschikte)
vande
functiesis dan
en werksituaties.
Commerciële
exploitatie
Zo betrefthetbijvoorbeeld
ook nietaande orde.Ditis ookjuridischvertaaldin de planregels.
'woningen
ten behoevevaneducatie'
een 'hotelten behoevevaneducatieen congressen',
ten behoevevande gezondheidszorg'.
Dezefunctiesworden
en een'zwembad
uitsluitend
in artikel1.1vande planregels,
de begrippen.
De vrees
ook nogeensnadergespecificeerd
voorde plannenvan reclamant
is danookongegrond.
voornegatieve
consequenties
vanstichting
devoordezijn,waarmogelijk,
nogextra
De genoemde
uitgangspunten
zodatook handhavend
kanwordenopgetreden
in gevalvan
aangescherpt
in de planregels,
gebruikvande functiesvoordoeleinden
andersdandievan stichting
deVoorde.
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
2. Strijdmet aftikel3.8 Wro.
Hetcollegeis hetorgaandatde gemeenteraad
hetbestemmingsplan
ter vaststelling
zienswijzen
voorlegt.In datkaderwordenookde ingediende
aande gemeenteraad
voorgelegd
en nemenzij ookeenbesluitomtrentdiezienswijzen.
Hetcollegeis In dit kader
hetuitvoerende
orgaanwat betreftde kennisgeving
en hetontvangen
vande zienswijzen.
De gemeenteraad
is hetuiteindelijke
besluitvormende
orgaan.Hetcollegezendtde
ingebrachte
zienswijzen
dooraanhetdaartoebevoegde
bestuursorgaan,
zulksconformhet
(Awb).
Algemene
bepaalde
in artikel6:15
wet bestuursrecht
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
bouwvolumein het buitengebied/strijdmetprovinciaalbeleid
3. en 4- Gtootschalig
Hetgrootschalige
bouwvolume
is inderdaad
in strijdmetde provinciale
beleidsregel
'Kleinschalige
gebied'.Parallel
in hetlandelijk
ontwikkelingen
aandeze
is echteraanGedeputeerde
bestemmingsplanprocedure
Staten(GS)van Flevoland
verzocht
om op basisvan hetExperimentenkader
uit hetOmgevingsplan
Flevoland
2006
le verlenen
van het Experimentenkader
medewerking
aandit plan.Doortoepassing
kan
afgeweken
wordenvan hetprovinciaal
beleidom gewenste
integrale
ontwikkelingen
met
wonen,recreatie,
natuur,wateren bedrijvigheid
mogelijk
te maken.GS hebbenin haar
(conform
vergadering
van 21 oktober2008beslotenhetplante steunenen PSte raadplegen
hetOmgevingsplan)
alvorens
te besluiten
tot medewerking
aanplanontwikkeling
op
experimentele
basis.Op 20 november
2008is hetplanaande ordegeweesttijdensde
vergadering
van de commissie
Ruimtevan PS.De commissie
heeftpositiefgeoordeeld
over
het plan.Op 6 januari2009zullenGS naarverwachting
besluiten
om hetexperimentenkader
toete passen.GS hebbendaarmeedusgeenbezwaarmeertegenonderhavige
planonhvikkeling
en hetplanis daardoornietin strijdmethetprovinciaal
beleid.
Overigens
dienteen bestemmingsplan
nietin strijdte zijnmeteengoederuimtelijke
gekregen
heeftvoldoende
ordening.
Datis hiernietaande orde.De provincie
instrumenten
om eventueel
corrigerend
op te tredentegenplannenom hetprovinciaal
belangte
waarborgen.
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
5. Strijdmet aftikel3:11Awb
Op basisvan artikel3:11Awbdienenbij hetontwerpvaneen besluitallestukkendie
redel|keruijs
nodigzijnvoorde beoordeling
vaneenontwerpter inzagete wordengelegd.
hebbenalleondezoekendie betrekking
Naasthetontwerpbesluit
en hetbestemmingsplan
hebbenop hetplanter inzagegelegen.
is aanGedeputeerde
Parallelaande bestemmingsplanprocedure
Statenvan Flevoland
gevraagd
Experimentenkader
om op basisvande notitie'Toepassing
Flevoland'het
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toete passenom aí te wijkenvan hetOmgevingplan.
experimentenkader
De notitieheeftwat
dat betreftgeenenkelemeerwaarde
voorde beoordeling
van de inhoudvan het
bestemmingsplan
doorreclamant
of welkebelanghebbende
danook.De inhoudvanhet plan
komtnietin het gedingdoorhet ontbrekenvan de betreffendenotitie.Eventuele
zijndanook nietbenadeeld
belanghebbenden
doorhetontbreken
vande notitiebijde
stukkendieter inzagelagen.
De zienswijze
is op dit onderdeel
danookongegrond.
6. Verkeersbewegingen.
geenrekening
Aangegeven
wordtdat in hetverkeersonderzoek
gehouden
wordtmet
ontwikkelingen
in Ketelhaven
zoalsverwoordin de gemeentelijke
visieop Ketelhaven.
In die
gemeentelijke
visiewordtechterweergegeven
datde Colijnweg
de hoofdontsluiting
is en
blijftvoor Ketelhaven.De Colijnwegwordtin dat kaderook aangeduidals ontwikkelingsas
tussenDrontenen Ketelhaven.
Dit moeteenlevendige
verbinding
wordendoormiddelvan
eenextensieve
recreatieve
invulling.
De Vossemeerdijk
blijftwel voorautoverkeer
toegankelijk,
maarwordtin de gemeentelijke
visiealleengeaccentueerd
als hoofdfieÍsroute.
De stellingname
datde N23ter hoogtevan Drontente zijnertijdongelijkvloers
wordten
Ketelhaven
daardoornietmeervia Drontente bereiken
is, maaralleenvia de Vossemeerdijk,
is absoluutonjuist.Concreteplannenvoordergelijke
verkeersoplossingen
zijner nogniet.
Bovendien
gemeentelijke
zoudit volstrekt
onlogisch
zijn,geziende hierboven
genoemde
visieop Ketelhaven.
Veelbewoners
van Ketelhaven
makengebruikvande voorzieningen
in
de kernDronten.
Hetpercentage
bezoekers
dat methetopenbaar
vervoerkomtis medegebaseerd
op hetfeit
dat stichting
deVoorde
eenmilieubewuste
stichting
is die natuuren milieuhoogin het
vaandelheeft.Mededaaromzal de stichtingook een pendelbusinzettentussen
Roggebotstaete
en de (toekomstige)
stationsin Kampenen Dronten.
Verderzullengroepen
veelalmeteenbuskomen.Dezeuitgangspunten
zijnook medegebaseerd
op de huidige
van de stichting
ervaringen
op hetlandgoed
DenAlerdinck,
in LaagZuthem(nabijZwolle).
Metbetrekking
tot de verkeersbewegingen
van medewerkers
staatduidelijkin hetonderzoek
gerekend
parttime
personeel,
permanent
dat
is metfulltimeen
zowel
aanwezig
in de
dienstwoningen
alsvan buiten,bijvollediggebruikvanalleterpen.
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
7. Parkeren.
Bijde berekening
vande parkeerbehoefte
is gebruikgemaaktvan CROWpublicatie
162
"parkeerkencijfers
parkeernormering".
Basis
voor
Dit
geldende
is eenlandelijk
richtlijn
die
geaccepteerd
algemeen
wordtbinnende ruimtelijke
ordening.
Aangegeven
wordtdatde
landelijke
wat betrefteenaantalvoozieningen
standaard
van Stichting
devoordenietdirect
toepasbaar
is vanwegehetspecifieke
karaktervandievoorzieningen.
Ditheeftte makenmet
hetfeit dat de gebruikersvan die voorzieningen
veelalde gastenop het landgoedziin.Zoals
reedseerderaangegeven
staande benoemde
functies,
zoalseen restaurant,
namelijkalle
gezondheidszorg
ten dienstevan de werkzaamheden
devoorde,
van Stichting
en educatie.
geëxploiteerd
Hetrestaurant
zal nietzelfstandig
commercieel
worden.Ditis verrekend
in de
parkeerbehoefte.
Zo is de verdelingvan 75o/o
internegastenen 25%externebezoekersvoor
gemaaktop basisvande ervaringen
enkelevoorzieningen,
zoalshetrestaurant,
op de
huidigelocatie(landgoed
DenAlerdinck
in LaagZuthem)en op basisvan hetbusinessplan.
De 250loexternebezoekerszal met namebestaanuit familieen vriendenvan opgenomen
patiënten
en bezoekers
van het(openbare)
Iandgoed.
In de verkeerskunde
is bovenstaande
wijzevan berekenen
eenreguliere
werkwijze.
De
berekening
vande parkeerbehoefte
wordtdanookalsaannemelijk
enjuistbeschouwd.
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
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8. Economische
uitvoerbaarheid.
staatdater eenexploitatieovereenkomst
is
In de toelichting
van hetbestemmingsplan
gesloten
en dattevensmetbetrekking
tot
tussende initiatiefnemer
en de gemeente
planschade
tussenbeidepartijen.Exploitatieen/of
eenovereenkomst
is gesloten
eventuele
planschadeovereenkomsten
hoevenop grondvanartikel10 lid2 vande Wetopenbaarheid
ter inzagele liggenom de
van bestuur(Wob)nietbij hetontwerpbestemmingsplan
van hetbestemmingsplan
vandeze
aante tonen.Vermelding
economische
uitvoerbaarheid
in de toelichting
is danookvoldoende.
overeenkomsten
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
9. EcologischeHoofdstructuur(EHS).
Toetsingaan de natuurvvetgeving
in het kader
fn de rapportage'LandgoedRoggebotstaete,
(Oranjewoud,
22 aptil2008)is dooreen daarvoor
van een ruimtelijkeontwikkeling'
persoonop hetgebiedvanecologieeenveldbezoek
in hetplangebied.
deskundig
uitgevoerd
en op basisvan literatuurstudie
Dezeecoloogkandoormiddelvanzijngebiedskennis
een
binneneen plangebied
kunnen
inschatting
makenwelkebeschermde
natuurwaarden
vanstriktbeschermde
voorkomen.
Bijonzekerheden
overhetvoorkomen
floraen fauna
(monitoring)
geadviseerd.
wordteenvervolgonderzoek
Het
binneneenplangebied
voorkomen
vanstriktbeschermde
floraen faunaop de soortenarme
terpenkon uitgesloten
worden,medevanwegehetfeitdatde terpeneenstrakbeheersregime
kennen.Er was
geenaanleiding
derhalve
om eenuitgebreide
inventarisatie
uitte voeren.
gewenstzijnin de
welkenatuurdoeltypen
In paragraaf
3.5vande rapportage
is aangegeven
EHSrondomhetplangebied.
In figuur2 (pag.8) wordtduidelijk
aangegeven
dat het
qeen
plangebied
specifieke
floraof fauna;een
buitende EHSvalt.De EHSbeschermt
floÍaen faunainventarisatie
is nietnoodzakelijk
uitputtende
vooreeneffectbepaling
op een
EHSgebied.De ecoloogheeftop basisvanzijndeskundigheid
beoordeeld
en gebiedskennis
of de 'wezenlijke
kenmerken
en waarden'vanhetnabÍgelegen
EHSgebiedworden
vande EHSin ruimtelijke
zinwordtuitgesloten,
aangetast.
Aantasting
aangezien
de
in de vormvanwandelaars,
ontwikkeling
buitende EHSplaatsvindt.Recreatie,
wordtniet
vande'wezenlijke
kenmerken
en waarden'beoordeeld.
als eenaantasting
Wandelenop
paden
gehandhaafd
is wettelijkverplicht
via bebording
en wordtookdaadwerkelijk
wegenen
doorStaatsbosbeheer.
In hetkortkomtheter op neer,dat hetwettelijkvoorpubliek
toegankelijke
landgoed
en hetwettelijk
voorpubliektoegankelijke
bosgebied
rondomhet
landgoedprimaen op natuurvriendelijke
en handhaafbare
wijzeblijvenontsloten.
HetEHS
padenafgeschermd
landgoedblijftvolledigintact,wordtbuitende paaraanwezige
voor
publieken wordtdaarenboven
ook nogeensbeheerdvolgensstrakgeplande
(natuurbeleidsplan,
natuurschema's
beheersplannen
en werkplannen).
Voortsis hetregime
vandevoordezodaniggeregeld,
dat cursisten
en anderenmerendeels
op de terpenen in de
directeomgeving
daarvanzullenverblijven.
Naaraanleiding
van hetondezoekkandanook
weldegelijkgeconcludeerd
wordendatde wezenlijke
kenmerken
en waardenvande EHS
nietwordenaangetast.
is hetookzo dat de provincie
heeftgekozenvoorverbreding
van hetnatuurbeleid.
Overigens
De natuurmoetnietalleenintrinsieke
waarde,maarookbelevingsen
(mede)gebruikswaarde
hebben.Dit alleskan gerealiseerd
wordenin samenwerking
met
partners,bedrijfsleven
en burgers.Om die redenzijn in
bestuurlijke
en maatschappelijke
Flevoland
ookanderefunctiesbinnende EHSmogelijkdanstriktnatuur.In dezesituatie
en natuurontwikkelingen
zodanigvormkrijgendatzij elkaar
kunnenmaatschappelijkê
versterkenen er geensprakezal zijn van een kwantitatieve
verslechtering
van
of kwalitatieve
de EHS.
De zienswijze
is op dit onderdeel
ongegrond.
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10.Natura2000
fn de rapportage'LandgoedRoggebotstaete,
Toetsíngaan de natuurwetgeving
in hetkader
van een ruimtelijkeontwikkelíng'
(Oranjewoud,
22 april2008)zijn de effectenvan de
getoetstaande beschermde
beoogdeontwikkeling
natuuMaarden
van hetnabijgelegen
(ontwerp)
Natura2000-gebied
Ketel-en Vossemeer.
Hierbijzijnde mogelijke
verstorende
effectenin beeldgebracht,waarnade voor het plangebiedrelevanteverstorendeeffecten
zijn uitgewerkt.
Reclamant
haaltéénzinsnedeaanuit paragraaf
4.4.1op pagina20 uitde rapportage.
In die
betreffendeparagraaÍis het volgendeopgenomenop pagina20:
'Verstoringvan mensendoor recreatieof door een verkeerstoename
van en naar de Roggebotstaete
heeft
naar venvachtinggeen significantnegatiefeffectop de instandhoudingsdoelstelling
voor het Ketet-en
Vossemeer.De omvangvan de verstorendeeffectendoor bíjvoorbeeldwandelaarsis zeer lokaalen tijdelijk.
ln tijd en ruimtezullendeze verstorendeeffectente verwaadozenzijn in relatie tot de
in standhoudingsdoeI stellingen."

In paragraaf
4.5'Conclusie
effecten'staan
de conclusies
van hoofdstuk
4 opgenomen:

"Directe of indhecte negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstelling van het Ketelmeer en yossemeer
zijn uitgesloten. Door de beperkte omvang van de ontwikkeling en de verwaarloosbare effecten van recreate
(en verkeer) op de instandhoudingsdoelstelling worden negatieve effecten uitgestoten;'

Daarnaaststaatin hoofdstuk5 'Samenvattende
conclusies'nog eenshet volgende
samengevat:
"Uit de omvangin tijd en ruimtevan de ontwikkeling,in relatietot de liggingvan het ptangebiedop enige
afstandvan het Natura2000gebieden de omvangvan de verstorendeeÍÍecten,resulteenin de conclusie
dat significantnegatieveeffectenop de instandhoudingsdoelen
zoalsbeschrevenin het ontwerp
aanwíjzingsbesluit
van het Ketel en Vossemeertot Natura2000-gebiedzijn uitgesloten.Een
vergunningsprocedure
in het kadervande Natuurbeschermingswet
1998is derhafuenietnoodzakelijk."

Ondanksde zinsnedeop pagina20 wordtzowelin paragraaf
4.Sals in hoofdstuk
5 een
getrokken.
duidelijke
conclusie
De zinsnede
op pagina20 kanmogelijkerwus
voorenige
verwarring
zorgen,echterde conclusies
vande rapportage
zijnhelderen eenduidig
geformuleerd;
significant
negatieve
effectenwordenin de rapportage
uitgesloten
en een
vervolgprocedure
in hetkadervande Natuurbeschermingswet
is nietnoodzakelijk.
gezienbestaater redelijkerwijs
Wetenschappelijk
geentwijfel:er zijngeenschadelijke
gevolgen.
Eenpassende
beoordeling
is derhalvenietnoodzakelijk,
immers,schadelijke
gevolgenwordenin de rapportage
vollediguitgesloten.
De zienswUze
is op dit onderdeel
ongegrond.
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BIJLAGE2: AMBTSHALVE
WIJZIGINGEN
Vanwegehetfeitdatin dit bestemmingsplan
op de plankaart
de grenzenvande
'Gemengd-1,
metde grenzenvande drie
bestemmingsvlakken
-2 en -3'samenvallen
(dusbestemmingsgrens=bouwgrens),
zoudiscussie
bouwvlakken
kunnenontstaan
overde
wijzevan meten.Daaromwordenonderstaande
ambtshalve
w|zigingenvoorgesteld.
Deze
gevolg
aanpassing
vande planregels
heeftgeenessentiële
wijzigingen
tot
wat betreftde
planologische
(bouw)mogelijkheden
die hetontwerpbestemmingsplan
nu biedt.Het
voorkomtechteronduidelijkheden
bij de uitwerking
en toetsingvande bouwplannen.
Het
gaatom de volgende
wijzigingen:
r' Artikel1.2.2bij de Wijzevan metenis:
1.2.2 Bij de toepassing
van het bepaaldeoverhetbouwenbinnenbouwvlakken
of bestemmingsvlakken
wordenondergeschikte
bouwdelen
als plinten,pilasters,
kozijnen,gevelversieringen,
gevel-en kÍoonlijsten,
vèntilatiekanalen,
schoorstenen,
luiÍels,erkers,balkonsen overstekende
gelaten,mitsde bouw-c.q.bestemmingsvlakken
dakenbuitenbeschouwing
metnietmeerdan 1
meterwordtoverschreden.

Artikel1.2.2bij de Wijzevan metenwordt:

/

'1.2.2Bij de toepassing
van hetbepaaldein artikel1.2.1woÍdenondergeschikte
bouwdelen
als plinten,
pilasters,kozijnen,gevelversieringen,
gevel-en kroonlijsten,
ventilatiekanalen,
schoorstenen,
luifels,
gelaten,mitsde overschrijding
erkers,balkonsen overstekende
dakenbuitenbeschouwing
niet
meerdan 1 meterbedraagt.

Artikel3.2'Algemene
bouwregels'
wordtgeheelgeschrapt.
Dezeregelshebbengeen
nut,omdatde bouwgrens
tevensde bestemmingsgrens
is.
r' Artikel3.4.1bijde Algemene
is:
ontheffingsregels
en wethouders
zijn bevoegdheid
ontheffing
3.4.1 Burgemeester
te verlenenvan:
percentages
a. in het plangenoemdegoothoogten,
bouwhoogten,
en afstandseisen
waarbijeen
percentages
overschrijding
is toegestaan
tot maximaal10%vande goothoogten,
bouwhoogten,
en
afstandseisen:
b. de planregels
en toeslaandat bouwgrenzen
wordenoverschreden,
waarbijeenoverschrijding
is
toegestaan
tot maximaal1 meter,en dezenoodzakelïk
is in verbandmetde uitmetingvan het
terreinoÍ uitoogpuntvandoelmatiggebÍuikvande grondenen/oÍde bebouwing;
c. de planregels
en toestaandatde bestemmingsgrenzen
wordenoverschreden,
waarbieen
overschrijding
is toegestaan
tot maximaalI meter,en dezenoodzakelijk
is in verbandmetde
uitmetingvan hetteneinof uitoogpuntvandoelmatiggebruikvan de grondenen/ofde bebouwing;
geengebouwenzijnde,wordt
van bouwwerken,
d. de planregels
en toestaandat de bouwhoogte
vergroottot maximaal'10meter.

Artikel3.4.1bij de Algemene
ontheffingsregels
wordt:
3.4.1 Burgemeester
en welhouders
zijnbevoegdontheffing
te verlenenvan:
goothoogten,
percenlages
a. in hetplangenoemde
bouwhoogten,
en afstandseisen
waarbijeen
percentages
overschrijding
is toegestaan
tot maximaal10%van de goothoogten,
bouwhoogten,
en
afstandseisen:
b. de planregels
en toestaandat bouwgrenzen
c.o,bestemminosqrenzen
wordenoverschreden,
waarbi.i
eenoverschrijding
is toegestaan
tot maximaal1 meter,en dezenoodzakelijk
is in verband
metde uitmetingvan hetterreinof uit oogpuntvan doelmatiggebruikvande grondenen/ofde
bebouwing:
geengebouwenzijnde,wordt
c. de planÍegelsen toestaandat de bouwhoogte
van bouwwerken,
vergroottot maximaal10 meter.

In dê planregels
wordteenterrasbenoemdals bouwwerk.
Ditzal niethetgevalzijn.De
bepalingen
omtrenteenterraswordendaaromgeschrapt
in de volgenderegels:
r' Artikel2.1.1
r' Arlikel2.2.1.n;
.1.n:
r' Artikel2.1.2.4.a:
r' Artikel2.2.2.3.a.
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Eenderdeambtshalve
wijzigingbetrefthetaanscherpen
vande bestemmingsomschrijving
'Gemengd
vande bestemmingen
-1, -2 en -3'.Redenhiervooris eenverduidelUking
vande
genoemde
functies(namelijk
ondergeschiktheid
aande werkzaamheden
van stichting
deVoorde)
en eenbeterehandhaafbaarheid
vande planregels.
HetbetrefthieÍdusgeen
inhoudelijke,
maareentechnische
wijziging
vande planregels.
Hetgaatom de volgende
wijzigingen:
Artikel
2.1.1.1
is:
De op de plankaart
voor'Gemengd-1'
grondenzijn bestemdvoor:
aangewezen
a. Restaurant;
b. Educatie
en congressen;
c. Hoteltenbehoeve
vaneducatie
en
congressen;
d. Kantoor;
e. Cultuur.

Artikel2.'1.1
.1 wordt:
De op de plankaart
voor'Gemengd-1'
grondenzijn bestemdvoor:
aangewezen
a. êducatie;
b. congressen;
c. cultuur.

Metdaaraanondergeschikt:
f. Water;
s. Groenvoorzieningen
l'' Tuinen;
Voetpaden
.). Parkeervoorzieningen
k. nutsvoorzieningen

Metdaaraanondergeschikt:
d. kantoortenbehoeve
vaneducatie,
congressen
en cultuur;
e. overnachtingsaccommodatie
tenbehoeve
van
educatie,
congressen
en cultuur;
Í. restauratieve
voorziening
tenbehoeve
van
educatie,
congressen
en cultuur;
water;
h. groenvoorzieningen;
i. IUtnen;
J voerpa0en;
K . parkeervoorzieningen
t. nutsvoorzieningen.

Artikel2.2.1is:
De op de plankaart
voor'Gemengd-2'
grondenzijn bestemdvoor:
aangewezen
a. kantoor;
b. educatie
en congressen;
c. cultuur.

Artikel2.2.1wordt:
De op de plankaart
voor'Gemengd-2'
grondenzijn bestemdvoor:
aangewezen
a. educatie:
o. congressen;
c. cultuur.

Metdaaraanondergeschikt:
d. water;
groenvoorzienÍngen;

Metdaaraanondergeschikt:
d. kantoortenbehoêve
vaneducatie,
congressen
en cultuur;
e. overnachtingsaccommodatie
tenbehoevevan
educatie,
congressen
en cultuur;
f. restauratieve
voorziening
tenbehoeve
van
educatie,
congressen
en cultuur;
9 . water;
n . groenvoorzrentngen;
j tutnen;

f. I Ulnen;
g.
n. parkeervoorzieningen
;

nutsvoorzieningen.

k. parkeervoorzieningen
L nutsvoorzieningen.
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Artikel2.3.1is:
De op de plankaart
voor'Gemengd-3'
grondenzijnbestemd
aangewezen
voor:
a. gezondheidszorg;
b. zorgwoningen;
c. educatie;
d. woningenten behoevevan educatie;
e. cultuur;
f. dienstwoningen.
Metdaaraanondergeschikt:
g. water;
h. groenvoorzieningen;
i. tuinen;
j. voetpaden;
k. parkeervoorzieningen;

t.

Artikel2.3.1wordt:
De op de plankaart
voor'Gemengd-3'
grondenzijnbestemdvoor:
aangewezen
a. gezondheidszorg;
b. cultuur;
c. educatie;
d. zorgwoningen.
Metdaaraanondergeschikt:
e. dienstwoningen;
f. woningen
tenbehoevevaneducatie;
g. water;
h. groenvoorzieningen;
i. tuinen;
j. voetpaden;
k. parkeervoorzieningen;

t.

Artikel1.1(debegrippen)
zalwordenaangepast
op dezeaanpassing
vande
bestemmingsomschrijvingen.
Dezeaanscherping
vande planregels
zal ookdaarwaarnodigin de toelichting
van het
bestemmingsplan
beschreven/
verduidelijkt
worden.
Artikel2.4.5en 3.3.3betreffen
'toverformule'.
de in de ruimtelijke
ordening
welbekende
Deze
ontheffing
is echternietmeertoegestaan
onderde nieuweWet op de ruimtelijke
ordening.
Dezeartikelen
wordendaaromgeschrapt.
Artikel3.3.í.1is eenplanregel
dieookal in de nieuweWetop de ruimtelijke
ordening
zelf
geregeldis. Ditartikelkandaaromgeschrapt
wordenen in artikel3.3.1.2kande verwijzing
naarhetartikelvervangen
wordendoorartikel7.10Wro.
De nummering
vande artikelen
in de planregels
wordtaangepast
aande gewUzigde
landelijke
Standaard
voorVergelijkbare
Bestemmingsplannen
2008(SVBP2008).
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