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Auteur Doel van deze mededeling: 

Uw Staten informeren dat 
het college van Gedeputeerde Staten de gemeente Dronten heeft bericht dat het Afdeling/Bureau 
positief staat tegenover oplossingen voor het recreatiecomplex en de bereidheid GS 
heeft om af te wijken van het provinciale beleid, om zodoende een woonfunctie 
op het huidige recreatieterrein Zuiderzee op Zuid toe te staan. openbaarheid 

Passief openbaar 

Toezegging/motie/amendement: 

niet van toepassing Portefeuillehouder 

Gijsberts, A. 
Inleiding: 

De gemeente Dronten heeft verzocht om medewerking aan een functieverbreding Ter kennisname aan PS en 
van Zuiderzee op Zuid met een woonfunctie. Op de locatie Zuiderzee op Zuid burgerleden 
bevindt zich een bestaand buitendijks recreatieappartementencomplex met 
daarbij een aantal voorzieningen zoals een restaurant en supermarkt. Er zijn 157 
recreatieappartementen waarvan 65 nog niet zijn verkocht. De gemeente wil het 
mogelijk maken dat de bestaande 157 recreatieappartementen ook voor regulie
re woondoeleinden kunnen worden gebruikt. De gemeente denkt hierbij aan 
toepassing van het experimentenkader. Daarom heeft zij bij het verzoek een 
'Notitie toepassen experimentenkader omgevingsplan Flevoland 2006' gevoegd. 

Gelet op het Omgevingsplan Flevoland staat permanent wonen op recreatieter
reinen op gespannen voet met drie essentiële elementen in het Omgevingsplan, 
waaronder dat "Permanente bewoning van recreatiewoningen in het buitenge
bied wordt in principe uitgesloten". Van twee andere essentiële elementen die 
zien op het bundelingsbeleid kan op experimentele basis worden afgeweken. 
Er is nog geen planologische (bestemmingsplan-jprocedure gestart. 

Mededeling: 

Gedeputeerde Staten is van mening dat het initiatief niet binnen het experimen
tenkader past omdat er geen sprake is van een verweving van functies zoals 
bedoeld in het Omgevingsplan en er geen sprake is van een Impuls voor het 
gebied. Daarom is toepassing van het experimentenkader niet mogelijk en rest 
alleen nog afwijken van beleid. 
De gemeente heeft aangegeven dat het niet meewerken aan de plannen ertoe 
kan leiden dat huidige functies van Zuiderzee op Zuid op termijn verloren gaan. 
Daarom staat het college positief tegenover oplossingen en heeft het de bereid
heid om af te wijken van het provinciale beleid. 
Het gaat hierbij dus niet om toepassing van het experimentenkader, maar om 
een afwijking van beleid sec. Omdat het hier gaat om afwijken van essentiële 
elementen van beleid, zijn uw Staten bevoegd. 
Het college heeft de gemeente verzocht de bestemmingsplanprocedure op te 
starten en in dat kader nog een aantal zaken te verduidelijken. 

Het vervolg 

Het gaat nu om de aankondiging van de start van een afwijkingsprocedure. Als 
deze mededeling daar aanleiding toe geeft, kunnen uw Staten naar aanleiding 
daarvan reeds aandachtspunten meegeven voor de procedure. 
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De gemeente moet de bestemmingsplanprocedure nog opstarten. Het verzoek van de gemeente is 
nu te zien als een voorsondering. 
Uiterlijk in de fase van het ontwerp-bestemmingsplan legt het college van Gedeputeerde Staten het 
bestemmingsplan aan uw Staten voor. Omdat het hier gaat om afwijken van essentiële elementen, 
zullen uw Staten een beslissing moeten nemen of u met deze afwijking instemt of niet. Het college 
zal vervolgens invulling aan dat besluit geven. Niet Instemmen houdt in dat er zonodig een reactie
ve aanwijzing wordt gegeven. 

Schematische weergave van het proces waarbij met een pijltje is aangegeven waar de procedure op 
dit moment zit: 

Moment van 
proces: 

Voorsondering Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld 

Wie reageert 
inhoudelijk richting 
gemeente 

GS Ambtelijke 
vooroverleg 
reactie 

GS zienswijze GS reactieve 
aanwijzing 

Betrokkenheid 
Provinciale Staten 

Actieve informa
tieplicht 
(art. 167 lid 2 
Provinciewet) 

Actieve informa
tieplicht 
(art. 167 lid 2 
Provinciewet) 

Actieve informa
tieplicht 
(art. 167 lid 4 
Provinciewet): 
In dit geval geen 
"Wensen en 
bedenkingen" 
maar een PS-
besluit vanwege 
de afwijking van 
essentiële ele
menten van 
beleid. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 

Verzoek van de gemeente met bijbehorende notitie (HB 1503779) 
Brief die aan de gemeente is uitgegaan (HB 1542158) 
Schema procedure actieve informatieplicht bij afwijking en experiment (HB 1249017) 
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Geacht coUege, 

Bij brief van 7 juni 2013 heeft u ons verzocht om medewerking te verlenen aan een functie
verbreding van het appartementencomplex bij Zuiderzee op Zuid door het toepassen van het 
experimentenkader van het Omgevingsplan Flevoland. 
De voorgestane functieverbreding houdt in dat in de bestaande 157 recreatie-appartementen ook 
regulier wonen wordt toestaan. Bij uw verzoek is een Notitie toepassen experimentenkader 
omgevingsplan Flevoland 2006 gevoegd. 

Wij merken uw verzoek echter aan als verzoek om afwijking van beleid. Omdat u heeft aangegeven 
dat de huidige functies mogelijkerwijs verdwijnen als er niets gedaan wordt, staan wij positief 
tegenover oplossingen en hebben wij de bereidheid om Provinciale Staten voor te stellen in te 
stemmen met een woonbestemming op de locatie Zuiderzee op Zuid. Hiervoor moet de 
bestemmingsplan-procedure worden opgestart. In die bestemmingsplanprocedure zal een aantal 
zaken nog verduidelijkt moeten worden. Provinciale Staten hebben v/ij met bijgevoegde mededeling 
op de hoogte gesteld van de start van een afwijkingsprocedure. 

Hierna gaan wij in op het beleid dat van toepassing is, de reden dat wij uw verzoek aanmerken als 
een verzoek om afwijking van het provinciale beleid en het vervolg. 

Het beleid dat van toepassing is 
De beantwoording van uw verzoek heeft enige tijd geduurd. Dit hangt samen met het feit dat het 
plan in strijd is met het geldende beleid. Daarmee zal in het vervolgtraject rekening gehouden 
moeten worden. 

Permanent wonen op (voormalige) recreatieterreinen heeft de afgelopen jaren landelijk de 
aandacht van de overheden gehad. Deze aandacht was vooral gericht op scheiden van het 
recreatieve en reguliere wonen en het geven van helderheid daarover. Het Rijk heeft vanaf 2003 
een aangescherpt beleid voor het (tegengaan van) permanent wonen in recreatiegebieden over het 
hele land doorgevoerd en ook uw gemeente heeft destijds met dit beleid ingestemd. Uw verzoek 
past slecht binnen het beleid dat vanaf 2003 landelijk is doorgevoerd en levert mogelijk spanning op 
met de inzet van andere gemeenten. 
Daarboven heeft het Rijk in het kader van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte in 2010 de 
ladder voor duurzame verstedelijking in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen. Verder worden 
er discussies gevoerd over (de)programmering voor onder andere woningbouw. Uw verzoek gaat niet 
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in op de ladder voor duurzame verstedelijking. Conform de ladder voor duurzame verstedelijking 
moet worden onderbouwd dat het initiatief voorziet in een regionale behoefte, dat die niet 
(regionaal bezien) binnen stedelijk gebied kan worden opgevangen en dat de locatie passend 
ontsloten is. 

De uitkomsten van een eerdere discussie over permanent wonen op deze locatie zijn onder meer 
terug te vinden in het besluit omtrent de (gedeeltelijke) goedkeuring van het bestemmingsplan 
Veluwemeer en omgeving in 1998. 
De huidige ideeën voor regulier wonen op deze locatie zijn in 2010 opgekomen. Hierover hebben 
verschillende overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau plaatsgevonden. 
De provincie heeft zich daarbij gereserveerd tegenover de plannen opgesteld. Het provinciale 
Omgevingsplan Flevoland laat wonen in het landelijke gebied toe in de vorm van vrijgekomen 
agrarische bebouv/ing, buitenplaatsen en landgoederen. Daar is hier geen sprake van. De plannen 
staan op gespannen voet met drie essentiële elementen van beleid, waaronder dat "Permanente 
bewoning van recreatiewoningen in het buitengebied wordt in principe uitgesloten". Van twee 
andere essentiële elementen die zien op het bundelingsbeleid kan op experimentele basis worden 
afgev/eken. 
In oktober 2012 heeft uw raad een principe besluit genomen dat heeft geresulteerd in uw 
voornoemde verzoek. Tijdens een bestuurlijk overleg in september 2013 is dit verzoek kort ter 
sprake geweest. In deze brief gaan wi j schriftelijk nader op uw venoek in. 

Het verzoek om toepassing experimentenkader wordt aangemerkt als ; 
èen verzoek om afwijking van provinciaal beleid 
Bij toepassing van het experimentenkader moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. In de 
Notitie toepassen experimentenkader omgevingsplan Flevoland 2006 wordt onder meer op deze 
voorwaarden ingegaan. 
In het licht van deze voorwaarden (waaronder een tussen gebiedspartners overeengekomen 
integraal plan waarin een kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond en inzicht wordt 
geboden in de wijze waarop de vital i teit van het landeUjk gebied wordt versterkt, de kwaliteit van 
het landelijk gebied wordt gewaarborgd en versterkt, de wijze waarop wordt omgegaan met 
bestaande functies en natuurwaarden en de wijze waarop de plannen passen binnen de 
ontwikkelingsvisie 2030 en de speerpunten) merken wi j het volgende op. 

Verweving 
In de notitie wordt uitgegaan van een pilot voor functieverbreding. 

Zuiderzee op Zuid ligt in een gebied waar reeds sprake is van menging van wonen, natuur en 
recreatie. Bij het onderhavige initiatief wordt voor 157 recreatie-appartementen de mogelijkheid 
geboden deze tevens te gebruiken voor een reguliere woonfunctie. Daarmee is van functieverweving 
zoals voorgestaan in het Omgevingsplan geen sprake. 

Impuls voor het gebied 
In de notitie is aangegeven dat met het omzetten naar permanente bewoning er beter wordt 
aangesloten bij de vraag van de markt. De markt vraagt niet meer om de thans 65 leegstaande 
recreatieappartementen. Het woonmilieu ter plaatse wordt geroemd. Gesteld wordt dat de beoogde 
permanente bewoning zal bijdragen aan het behoud van bestaande voorzieningen in de omgeving, 
het woon- en leefklimaat en het op gang brengen van de doorstroming op de woningmarkt. Daarbij 
wordt aangegeven dat de appartementen aantrekkelijk zijn voor kleine huishoudens: senioren of 
werkenden met een 1 of 2 persoonshuishouden. Meerdere keren wordt gewezen op de geschiktheid 
voor ouderen die vooral in het buitenland verblijven en in Nederland een adres willen aanhouden. 

Bij gebruik voor permanente bewoning zal de huidige leegstand in het appartementencomplex 
mogelijk verminderen. Het is echter de vraag of de spin-off op bestaande voorzieningen en het 
woon- en leefklimaat ook gaan voordoen. 
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Van de senioren die vooral in het buitenland of elders verblijven is een dergelijke ondersteuning van 
de leefbaarheid, voorzieningen en de doorstroming op de woningmarkt niet te verwachten. 
Niet is nagegaan wat de beoogde woonfunctie in Zuiderzee op Zuid betekent voor de woningmarkt 
in de regio. 
Nabij Zuiderzee op Zuid is reeds sprake van een woningbouwlocatie te Biddinghuizen waarvan de 
ontwikkeling moeizaam verloopt. Het voordeel van een dergelijke locatie in of aansluitend aan 
bestaand stedelijk gebied, is dat de relatie tussen het wonen en de ondersteuning van de 
voorzieningen te Biddinghuizen duidelijker aanwezig is. Niet duidelijk is hoe wordt voorkomen dat 
de voorgestane ontwikkeling in Zuiderzee op Zuid de woningbouw elders bemoeilijkt en of dit de 
financiële positie van de gemeente beïnvloedt. 

Gelet op het voorgaande l i jkt het initiatief mogelijk een oplossing voor leegstand op het complex te 
zi jn, maar niet zozeer een initiatief waarvan een Impuls voor het gebied of Flevoland uitgaat. 
Gelet hierop zijn wi j van mening dat geen sprake kan zijn van toepassing van het 
experimentenkader. 

Daarom hebben wi j uw verzoek aangemerkt als een verzoek om afwijking van het provinciale 
beleid. Omdat het hier gaat om afwijken van essentiële elementen, zullen Provinciale Staten een 
beslissing moeten nemen of zij met deze afwijking instemmen of niet. Verder moet worden 
aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening en moet precedentwerking worden 
voorkomen. 

Zoals hiervoor al is aangegeven, zijn wij gevoelig voor het punt dat mogelijkerwijs huidige functies 
verdwijnen als er niets gedaan wordt. Daarom staan wi j positief tegenover oplossingen en hebben 
de bereidheid om Provinciale Staten voor te stellen in te stemmen met een woonbestemming op de 
locatie Zuiderzee op Zuid. Daarvoor moet nog wel het nodige worden gedaan. 

Het vervolg 

In dat kader merken wij het volgende op. 

Bestemmingsplan procedure 
Voor de plannen zal een bestemmingsplan in procedure moeten worden gebracht. 
Gelet op het voorgaande zal bij het bestemmingsplan nadere aandacht moeten worden geschonken 
aan de ladder voor duurzame verstedelijking en de mogelijk impact van de plannen op de 
ontwikkeling van woonlocaties in de omgeving. 
In uw verzoek geeft u aan de recreatieve functie van het complex te willen behouden. Onduidelijk 
is hoe u daar invulling aan wi l t geven, als u de mogelijkheid wil t bieden alle woningen te gebruiken 
voor permanente bewoning. Wij verzoeken u dat nader uit te werken in de 
bestemmingsplanregeling. 
Daarnaast moet precedentwerking worden voorkomen. Inzake precedentwerking wordt in de notitie 
die bij uw verzoek is gevoegd, opgemerkt dat het complex reeds in de huidige staat geschikt is voor 
bewoning en voldoet aan woonbehoeften. Echter, het is in Flevoland geen unieke situatie dat 
recreatiewoningen geschikt zijn voor reguliere bewoning. Een beroep op het Bouwbesluit staat dus 
niet in de weg dat elders op bestaande recreatieterreinen recreatiewoningen worderi omgezet naar 
woningen voor permanente bewoning. Naast het feit dat dit niet gewenst is vanwege het 
bundelingsbeleid, is dit ook niet gewenst omdat dit andere gemeenten in moeilijkheden kan 
brengen omdat zij actief bezig zijn met handhaving op recreatieterreinen. Het voorkomen van 
precedentwerking zal dan ook in samenhang met deze gemeenten moeten worden bezien. Wij 
verzoeken u dan ook deze gemeenten mede in dat kader te consulteren. 

Horen van Provinciale Staten 
Wij hebben Provinciale Staten medegedeeld dat de procedure voor afwijking wordt opgestart. 
Uiterlijk in de fase van het ontwerp-bestemmingsplan legt het college van Gedeputeerde Staten het 
bestemmingsplan aan Provinciale Staten voor. Omdat het hier gaat om afwijken van essentiële 
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elementen, zullen Provinciale Staten een beslissing moeten nemen of zij met deze afwijking 
instemmen of niet. Als Provinciale Staten niet instemmen, houdt dat in dat er zonodig een reactieve 
aanwijzing wordt gegeven. 

Het is aan uw gemeente om te bepalen wanneer u de bestemmingsplanprocedure opstart. 

Wij zijn graag bereid ons standpunt toe te lichten in een bestuurlijk overleg. Hiervoor kunt u 
contact op laten nemen met het secretariaat van de gedeputeerde A. Gijsberts (0320-265661) 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris: ^ de voorzitter, 

mr. drs T.van der Wal L Verbeek-..̂  


