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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. donderdag 12 januari 2021 
 

Bouwplan Koning Willem Alexanderplein 
 
Het college besluit: 

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van het bouwplan met 43 zorgunits door 
toepassing van artikel 4 lid 9 van Bijlage II van Besluit Omgevingsrecht 

2. De grondverkoop- realisatieovereenkomst aan te gaan met MLO Vastgoed BV. 
 

Nieuwbouwwens Gezondheidscentrum Biddinghuizen 
 
Het college besluit: 

1. De raad te consulteren door het vaststellen van de bijgevoegde consultatiebrief (U20.002918) 
en te verzenden aan de raad. 

2. Dat indien uit de consultatie met de raad, zoals is bedoeld onder punt 1, blijkt dat zij een 
positieve grondhouding kan aannemen ten aanzien van de nieuwbouwwens van het 
gezondheidscentrum, dat dan kan worden begonnen met de navolgende voorbereidende 
werkzaamheden: 

a. de aandachtspunten die naar voren zijn gekomen aan de Omgevingstafel nader te 
onderzoeken; 

b. het uitvoeren van onderzoeken ter voorbereiding van het opstellen van een 
bestemmingsplan dan wel omgevingsplan. 

3. Te onderzoeken of de gemeente er belang bij heeft om tot aankoop van de huidige locatie over 
te gaan, waarbij de volgende stappen worden ondernomen: 

- indien maatschap positief staat tegenover verkoop, taxatie van locatie uit laten voeren; 
- wel/niet gemeentelijk belang inzake aankoop locatie in kaart brengen; 
- college informeren met rapportage waarin resultaat onderzoek wordt weergegeven en 
- adviseren & consulteren over wel/niet aankopen. 

 

Participatieplan Dorpsvisie Swifterbant (2) 
 
Het bijgevoegde participatieplan “Participatieaanpak Dorpsvisie Ons Swifterbant” ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
 

Vaststellen bestemmingsplan Dormio Resort Veluwemeer (8031) 
 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen: 

1. Het bestemmingsplan "Dormio Resort Veluwemeer (8031)" op grond van artikel 3.8 lid 1 sub e 
Wet ruimtelijke ordening ongewijzigd vast te stellen, conform bijgaand concept raadsvoorstel en 
-besluit. 

2. Geen exploitatieplan voor het onder I genoemde bestemmingsplan vast te stellen, conform 
bijgaand concept raadsvoorstel en -besluit. 

3. Het ‘Beeldkwaliteitsplan’ vast te stellen conform bijgaand concept raadsvoorstel en -besluit. 
 

Principeverzoek tweede bedrijfswoning Elandweg 46 
 
Het college besluit: 

1. Een positieve grondhouding aan te nemen wat betreft het bouwen van een tweede 
bedrijfswoning op het perceel aan de Elandweg 46 te Dronten; 

2. De antwoordbrief met nummer U20.009906 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
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Reactie op verzoek financiële ondersteuning moskee Biddinghuizen 
 
Het college besluit: 
Bijgevoegde brief, met nummer B21.000036, aan de Mimar Sinan Moskee in Biddinghuizen vast te 
stellen en te verzenden aan de adressant. 
 

Controleprotocol en normenkader 2020 
 
Het college besluit: 

1. Het controleprotocol 2020, met nummer B20.002960, ter vaststelling aan de raad voor te 
leggen. 

2. Het normenkader 2020, met nummer B20.002961, ter vaststelling aan de raad voor te leggen. 
 

Eigendom brug over de Spijktocht 
 
Het college besluit: 

1. Aan het waterschap Zuiderzeeland en Staatsbosbeheer mee te delen dat de gemeente Dronten 
in het rechtsverkeer dient te gelden als eigenaar van de brug over de Spijktocht. 

2. Voor het hebben en in stand houden van de brug over de Spijktocht een recht van opstal te 
vestigen en hiervoor met het waterschap Zuiderzeeland een overeenkomst aan te gaan. 

3. Een notaris opdracht te geven om voor het vestigen van een recht van opstal een notariële akte 
op te stellen en de akte in te schrijven in de openbare registers. 

 

Raadsinformatiebrief Plan van aanpak Inclusie Agenda Dronten 
 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief Plan van Aanpak Inclusie Agenda Dronten met kenmerk U20.009096 vast te 
stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Raadsconsultatie planvorming De Zuid 
 
Het college besluit: 
De raadsconsultatiebrief (U20.010202) vast te stellen en aan de raad te versturen. 
 

Collegevoorstel - Definitief plaatsingsbesluit ORAC Palet-West 
 
Het college besluit: 

1. De zienswijzennota ontwerpbesluit plaatsing ondergrondse restafval container Popart in de wijk 
Palet-West te Dronten d.d. 21-12-2020 vast te stellen. 

2. De locatie van de ondergrondse afvalcontainer (ORAC) aan Popart in de wijk Palet-West te 
Dronten conform bijgevoegde tekening met kenmerk 122-01 d.d. 21-12-2020 vast te stellen. 

3. De belanghebbenden schriftelijk te informeren over de definitieve plaatsing. 
 

Collegevoorstel - Definitief plaatsingsbesluit ORAC Palet-Oost 
 
Het college besluit: 

1. De locaties van de ondergrondse afvalcontainers (ORAC) aan Zaaier en aan Grazende Kalfjes in 
de wijk Palet-Oost te Dronten conform het ontwerpbesluit B20.001843 en bijgevoegde tekening 
met kenmerk 121-01 d.d. 18-09-2020 vast te stellen. 
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2. De locaties van de ondergrondse afvalcontainers (ORAC) aan Vincent van Goghstraat en aan Piet 
Mondriaanstraat in de wijk Palet-Oost te Dronten conform bijgevoegde tekening met kenmerk 
121-02 d.d. 18-09-2020 vast te stellen. 

3. De belanghebbenden schriftelijk te informeren over de definitieve plaatsing. 
 

Bestuurlijke startnotitie Grondstoffenbeleidsplan 
 
Het college besluit: 
De gemeenteraad voor te stellen om de bestuurlijke startnotitie (U21.000176) betreffende het 
grondstoffenbeleidsplan vast te stellen. 
 

 


