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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 08 maart 2022 
 

Benoemen drie standplaatsen aan Vossemeerdijk te Dronten  

Het college besluit: 
1) 3 standplaatsen conform de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen aan te wijzen aan 
Vossemeerdijk te Dronten zoals aangegeven in bijlage 1, nummer 155927. 
 

Verzoek Greenpowerbank (energiebatterij)  

Het college besluit: 
1) Onder voorwaarden een positieve grondhouding aan te nemen voor de realisatie van de 
GreenPowerBank nabij het transformatorstation van Windplan Groen aan de Olsterweg; 
2) De antwoordbrief met nummer 153672 vast te stellen en te verzenden naar de aanvrager. 
 

Aanpassen statuten Coöperatie Gastvrije Randmeren  
 
Het college besluit: 
1. Stemt in met de voorliggende aangepaste statutenversie; 
2. Stemt in met de voorliggende verlengde ledenovereenkomst; 
3. Burgemeester mandateert wethouder I.A. Korting met portefeuille Gastvrije Randmeren de 
ledenovereenkomst te ondertekenen. Ondertekening vindt plaats vóór 1 april 2022.                                                                                                                                            
 

Voorontwerp bestemmingsplan Dronten-Hanzekwartier-Spoorzone (2042) 

Het college besluit: 
1) In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dronten-Hanzekwartier-Spoorzone(2042)’ 
(documentnummer 162689); 
2) Te starten met het vooroverleg en de inspraakprocedure; 
3) De raadsinformatiebrief (documentnummer 162640) vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Ontwerp “Partiele herziening bestemmingsplannen Hanzekwartier en Dronten-Hanzekwartier-
Havenkade (2043)” 

Het college besluit: 
1) Het ontwerp bestemmingsplan ‘Partiele herziening bestemmingsplannen Hanzekwartier en Dronten-
Hanzekwartier-Havenkade (2043)' ter inzage te leggen en daarmee de procedure te starten door 
publicatie in de FlevoPost, Gemeenteblad en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
2) De raadsinformatiebrief met documentnummer 160317, vast te stellen en te verzenden aan de 
Griffie. 
 

Voortgang Uitvoeringsprogramma Zorglandschap Wmo Flevoland  

Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief met nummer 161670 vast te stellen en te verzenden aan de gemeenteraad. 
 

Principe verzoek plan “Lands End Ketelhaven” van Zuiderzee Development B.V. (ZZD)  

Het college besluit: 
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1) Vanuit de “Ja, mits” houding, onder voorwaarden, mee te werken aan het faciliteren van het 
buitendijks ontwikkelingsplan “Lands-End Ketelhaven” van ZZD. 
2) De brief met nummer 162348 vast te stellen en te verzenden aan Zuiderzee Development. 
 

Bestemmingplan Dronten - Herontwikkeling Flevomanege (D1007)  

Het college besluit: 
1) Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dronten - Herontwikkeling Flevomanege (D1007)’ met nummer 
164279 vast te stellen; 
2) Te starten met het vooroverleg, conform artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening, en de 
inspraakprocedure;  
3) Bijgaande raadsinformatiebrief met nummer 151339 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Bestemmingsplan Biddinghuizen - Festivalcamping Alikruikweg (D5002) 

Het college besluit: 
1) De “Reactienota Bestemmingsplan Biddinghuizen – Festivalcamping Alikruikweg (D5002)” met 
nummer 164195 vast te stellen; 
2) het ontwerp bestemmingsplan “Biddinghuizen - Festivalcamping Alikruikweg (D5002)” met nummer 
164188 ter inzage te leggen; 
3) Te starten met de procedure door middel van publicatie in de FlevoPost, Staatscourant en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

 


