Gemeente Dronten
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 14 december 2021
Principeverzoek De Noord 53 59
Het college besluit:
1) Een procedure te starten om het bestemmingsplan Hanzekwartier en het bestemmingsplan
Havenkade te wijzigen om woningbouw mogelijk te maken op de begane grond langs De Noord
(westzijde) en Het Gangboord/Havenweg;
2) Medewerking te willen verlenen aan het principe verzoek De Noord 53-59 van Bouwsaam en
Mateboer onder voorbehoud dat kostenverhaal is verzekerd via een anterieure overeenkomst en
voldaan wordt aan het BKP Hanzekwartier.
Gedoogverzoek van Liander ter uitbreiding transformatorstation Dronterweg 19 Dronten
Het college besluit:
1) Nadat de gemeenteraad de ontwerp verklaring van geen bedenkingen met 80200, heeft vastgesteld,
gedoogtoestemming te verlenen voor de bouw van een 20KV gebouw bij transformatorstation
Dronterweg 19 te Dronten, onder de voorwaarden en zoals omschreven in de brief met nummer
127308;
2) De brief met nummer 127308 vast te stellen en nadat de gemeenteraad de ontwerp verklaring van
geen bedenkingen met 80200 heeft vastgesteld, te verzenden.
Raadinformatiebrief MFC Swifterbant
Het college besluit:
Raadsinformatiebrief (documentnummer 132772) vast te stellen en aan te bieden aan de
gemeenteraad.
Actieplan Agrofood Dronten 2021-2025
Het college besluit:
1) Het Actieplan Agrofood Dronten met nummer 110448 vast te stellen;
2) Aan vereniging Flevofood de opdracht te verlenen om vanuit Kennisbroedplaats Dronten activiteiten
te ontwikkelen en uit te voeren i.r.t. Floriade 2022;
3) Voor de opdrachtverlening een budget van totaal € 25.000 beschikbaar te stellen vanuit het Floriadebudget;
4) Bij de jaarrekening 2021 het Floriade-budget € 25.000 over te hevelen ter dekking van de lasten in
2022;
5) Bij de Voortgangsrapportage 2022 extra budget aan te vragen van € 25.000 ter dekking van de overige
lasten in 2022;
6) Bij de Voortgangsrapportage 2022 extra budget aan te vragen van € 25.000 ter dekking van de lasten
in 2023;
7) De raadsinformatiebrief met nummer 111799 vast te stellen en te verzenden aan de raad.
Visie en actieplan biodiversiteit
Het college besluit:
1)De visie en het actieplan biodiversiteit (nummer 130975) ter vaststelling aan de raad aan te bieden;
2) De raad voor te stellen in 2022, 2023 en 2024 incidenteel € 35.000,- per jaar beschikbaar te stellen,
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voor de uitvoering van Visie en actieplan biodiversiteit met nummer 130975;
3) De raad voor te stellen de bijgevoegde begrotingswijziging (LIAS nr. 15742) van het dienstjaar 2022
vast te stellen.
Raadsinformatiebrief Stand van zaken effecten Covid-19
Het college besluit:
1) De Raadsinformatiebrief Stand van zaken effecten Covid-19 met kenmerk 133000 vast te stellen en te
verzenden aan de raad.
Verlening subsidie 2022 FlevoMeer
Het college besluit:
1) FlevoMeer voor het jaar 2022 een activiteitensubsidie te verlenen van 1.693.594 euro.
2) Het structurele effect van de indexering van de subsidie te dekken uit de stelpost loon- en
prijsstijgingen 2022 en op te nemen in de Voortgangsrapportage 2022.
3) Het bijgevoegde besluit met documentnummer 111182 te geven.
4) Met FlevoMeer een Uitvoeringsovereenkomst 2022 (documentnummer 124111) overeen te komen.
De burgemeester besluit:
5) Wethouder Van Amerongen te machtigen voor het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst
2022 FlevoMeer Bibliotheek (documentnummer 124111).
Controleprotocol en normenkader 2021
Het college besluit:
1) De raad het controleprotocol 2021, met nummer 131363, en het normenkader 2021, met nummer
131364, vast te laten stellen.
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