
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

N307 Passage Dronten, resultaten informatiebijeenkomsten 

Doel van deze mededeling: 

Het informeren van PS over: 
de resultaten van de informatiebijeenkomsten die op 4 november 2013 
zijn gehouden over het infrastructuurproject Passage Dronten; 
de wijze waarop deze resultaten worden verwerkt in het (voorlopig) 
ontwerp van dit project. 

Toezegging/motie/amendement: 

Via een mededeUng van 5 juni 2013 (nr 1494038) hebt u kennis genomen van een 
concept-convenant tussen Flevoland en Dronten over de versnelde aanleg van de 
Passage Dronten. GS hebben in deze mededeUng toegezegd PS te informeren 
over de resultaten van een verkenning van dit project. 

Inleiding: 

Mede naar aanleiding van een motie van PS (motie 12 die op 14 november 2012 is 
aangenomen) hebben Flevoland en Dronten op 3 oktober 2013 een convenant 
ondertekend gericht op versnelde aanleg van de Passage Dronten. Een weg voor 
doorgaand verkeer ten noorden van de Dronterringweg en zoveel mogeUjk ge
bundeld met deze weg. De Passage is onderdeel van de verbinding tussen Alk
maar en Zwolle, die in fasen en per deelgebied wordt opgewaardeerd tot een 100 
km stroomweg met 2x2 rijstroken. De Passage wordt eerst aangelegd als een weg 
met 2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen met de Overijsselseweg en 
Biddingringweg. Het eindbeeld is een 2x2 weg met ongeUjkvloerse aansluitingen 
(zie bijlage nr 1557845) 

De principekeuze van Flevoland en Dronten is voorgelegd aan de omgeving. 
Omdat met deze keuze een voorkeursvariant is gegeven, kon wat betreft de 
verkenning volstaan worden met het informeren en raadplegen van de omgeving. 
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Mededeling: 

Voor de Passage Dronten zijn twee informatiebijeenkomsten georganiseerd, één 
voor bedrijven en één voor (overige) omwonenden, inwoners van Dronten en 
gebruikers van de weg. 

Er zijn 18 reacties ontvangen die van een antwoord zijn voorzien (nr 1552774). 
Deze worden op de website www.flevoland.nl/passagedronten geplaatst en via 
een nieuwsbrief naar de 'insprekers' gestuurd. 

Conclusie naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten is dat de voorkeursva
riant van de provincie en de gemeente (weg voor doorgaand verkeer gebundeld 
met de Dronterringweg) door de omgeving positief is ontvangen, maar dat op een 
aantal punten een nadere afweging van subvarianten dient te worden gemaakt 
voor de nieuwe weg. Daarnaast vraagt de functie en inrichting van de Dronter
ringweg aandacht. Naar aanleiding van de informatiebijeenkomst zijn concrete 
aandachtspunten aangegeven voor het (voorlopig) ontwerp, zoals: 

onderzoek verschillende subvarianten voor de aansluiting van de CoUjn
weg en de Rendierweg op de Dronterringweg; 
onderzoek de wenselijkheid van passeerstroken; 
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neem in het ontwerp de functie en inrichting van de Dronterringweg mee en heb daarbij 
aandacht voor: effectieve en veilige fietsoversteken en het voorkomen dat de Dronterring
weg uitnodigt voor gebruik door doorgaand verkeer. 

Het vervolg 

De resultaten van de informatiebijeenkomst worden verwerkt in het voorlopig ontwerp van de weg 
dat in het tweede kwartaal van 2014 aan de omgeving zal worden voorgelegd. Daarna wordt het 
definitief ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is basis voor aanpassing van het bestemmingsplan, 
grondaankoop en opdrachtverlening voor de uitvoering. De uitvoering van het project vindt plaatst 
in 2015 en 2016. De weg is volgens planning gereed eind 2016. 

Ter inzage in de leeskamer 

n.V.t. 

Verdere informatie 

De heer A. Liemburg, afdeUng Ruimte en MobiUteit. 
Tel 0320-265326 
e-mail Uemburg@flevoland.nl 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Agenda 

Gedeputeerde Staten 

Onderwerp 

Convenant voor de versnelde aanleg van de Passage Dronten 

Beslispunten 

1. Te besluiten om uitvoering te geven aan de motie door afspraken te maken 
voor de eerdere aanleg van de Passage Dronten. 

2. In te stemmen met het convenant waarin afspraken tussen de partijen zijn 
vastgelegd. 

3. In te stemmen met de financiële constructie waarbij de gemeente aan de 
provincie de kosten betaalt voor de eerdere aanleg van de Passage. 

4. Te besluiten gedeputeerde Lodders te mandateren om het convenant 
namens GS te ondertekenen. 

5. In te stemmen met het sturen van bijgevoegde mededeling naar PS. 

Inleiding 

Op 14 november 2012 heeft PS een motie aangenomen, waarin het college wordt 
opgeroepen om haar medewerking te verlenen aan het versnellen van de aanleg 
van de "Passage Dronten". 

De Passage Dronten is een deeltraject van het project N23 A tot 2. 
Al geruime t i jd wordt tussen Dronten en de provincie gesproken over het naar 
voren halen van de aanleg van de Passage Dronten. Door de gemeente Dronten 
hecht hier veel waarde aan in het kader van een "antirecessie maatregel" en de 
doorontwikkeUng van de economische potentie van Dronten. 

In 2007 is een convenant gesloten tussen de provincie en de gemeente Dronten 
(en Lelystad), waarin onder andere in is afgesproken dat de passage voor 2020 
moet worden gereaUseerd. De bijdrage vanuit Dronten is € 1,6 min. Ten opzichte 
van de oorspronkeUjke plannen (het tracé-besluit uit 2006) Is een aanpassing 
geweest: de Dronterringweg wordt de weg voor bestemmingsverkeer/ langzaam 
verkeer (functie parallelweg). De N23 wordt in de eerste fase aangelegd op zo 
kort mogelijke afstand tussen de Dronterringweg, als 2x1 baansweg gebruikma
kend van de eerste en laatste rotonde. In het eindbeeld (2x2 baans) worden de 
eerste en (aatste rotonde vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit zal 
ergens rond 2040 plaatsvinden. Deze nieuwe variant scoort wat betreft maat
schappeUjke kosten beter dan hest tracébesluit en sluit in de vervolg fasen beter 
aan bij de ambitie van de N23. Een bijkomend voordeel is dat in de eerste fase 
het probleem met de overstekende fietsers vanaf de Rendierweg opgelost wor
den. 
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Met wethouder Gach van Dronten is hetgeen dat is verwoord in het bijgevoegde 
convenant besproken om de versnelde aanleg van de Passage mogeUjk te maken. 

Kern van de afspraak tussen gemeente en provincie: 
de gemeente Dronten vergoed aan de provincie de kosten voor de eerde
re reaUsatie van de Passage Dronten gedurende de periode van de eerde
re aanleg. De gemeente betaalt een marktconforme vergoeding hiervoor. 
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Beoogd effect 

Door in te stemmen met de inhoud van het convenant is een versnelde aanleg van de Passage Dron
ten mogelijk. 

Argumenten 

1) De eerdere aanleg van de Passage is gevraagd door PS 
provinciale staten hebben op 14 november 2012 een motie hebben aangenomen waarin gedepu
teerde staten worden opgeroepen om het overleg met de gemeente Dronten voort te zetten en 
zich 1n te spannen om op korte termijn tot afspraken te komen inzake een versnelde aanleg van 
de passage. 

2) Het convenant maakt eerdere aanleg van de Passage Dronten mogelijk 
Om de met Dronten in 2007 gesloten afspraak te kunnen respecteren zijn in 2019 in het PMIRT 
de middelen opgenomen voor de nieuwe variant van de Passage Dronten. De gemeente Dronten 
heeft aangegeven het belangrijk te vinden om deze Passage eerder aan te leggen. Om dit moge
lijk te maken zijn in een gesprek tussen de gedeputeerde en de wethouder de voorwaarden be
sproken. Deze afspraak 1s vertaald in het bijgevoegde concept convenant. 

3) De gemeente vergoed aan de provincie de rente- en onderhoudskosten voor het eerder aanleg
gen van de Passage 
Met Dronten is de afspraak gemaakt dat zij de rente- en onderhoudskosten welke de provincie 
maakt voor het eerder aanleggen van de Passage vergoed. De hoogte van de rente vergoeding 
zal gelijk zijn aan de BNG rente. Voor de onderhoudskosten wordt het provinciale normbedrag 
in rekening gebracht ( € 15.000 per km. per jaar). Afschrijvingskosten zullen in de periode van 
voorfinanciering niet gerekend worden, maar zullen worden toegerekend aan de resterende af-
schrijvingsjaren. Naar alle waarschijnUjkheid gaat het om 2 jaar eerder aanleggen. Na 2019 gaat 
het dan om een afschrijving in 20-2=18 jaar. 

4j Het convenont is aüeen rechtsgeldig indien de gedeputeerde is gemandateerd 
Om namens het college te ondertekenen moet de gedeputeerde gemandateerd zijn. Bijgevoegd 
is een mandaat. 

5) Het informeren van PS 
In 2007 is een tracébesluit genomen door PS. De voorUggende variant is een afwijking hiervan. 
Daarnaast is PS zeer betrokken bij de eerdere aanleg van de passage, gelet op de breed ge
steunde motie . . 

Kanttekeningen 

Nadat de verkenning is afgerond zal de afwijking van het eerder genomen tracébesluit aan 
PS worden voorgelegd. 
In het veriengde PMIRT is de financiering geregeld. Nadat de verkenning is afgerond zal in 
het volgende (reguUere) PMIRT de kosten voor de eerdere aanleg van de Passage worden be
legd. 
Een fiscaal advies omtrent de bijdrage van de gemeente Dronten zal separaat worden inge
wonnen 

Evaluatie 
nvt 
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Financiën 

Betreffende de afschrijvingen is aangegeven door de afdeling financiën, dat om de eerdere 
aanleg van de passage mogelijk te maken, het in dit specifieke geval verdedigbaar is om de 
afschrijvingstermijn van de investering te verkorten met de tijd dat de passage Dronten eer
der is aangelegd, zodat de provincie de volledige afschrijvingslasten draagt. 
Op dit moment wordt op de provinciale Uquiditeiten een zeer geringe vergoeding ontvan
gen. De afdeUng financiën is van mening dat het voorfinancieren uit provinciale middelen 
tegen de geldende rente die de BNG zou berekenen aan de gemeente voordelig is voor bei
de partijen. 

Personele consequenties 

Op het moment dat het convenant wordt gesloten kan worden begonnen met het opwaarderen van 
de pré-verkenning tot een volwaardige verkenning. Dit vergt capaciteit van de afdeUng RaM. Na de 
afronding van de verkenning gaat deze over naar de afdeling Infrastructuur voor de planstudiefase. 
Ook hiermee is capaciteit gemoeid. 

Motivering indien niet cpenbaar 
nvt 

Uitvoering 
nvt 

Communicatie 

Rondom de ondertekening van het convenant zal de pers worden uitgenodigd. 

Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota) 

Door het sluiten van een convenant tussen de gemeente Dronten en de provincie wordt de eerdere 
aanleg van de Passage Dronten mogeUjk gemaakt. 

Bijlagen 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 
Openbaar in de zin van de WOB 

(ja/nee aangeven) 

convenant 1499330 Ja 
mandaat gedeputeerde Lodders ivm 
Passage Dronten 

1490703 Ja 

Mededeling PS over de Passage Dronten 1494038 Ja 



Gedeputeerde Staten van Flevoland^ 

BESLUITEN: 

mandaat te verienen aan gedeputeerde Lodders om namens hen het convenant "passage Dronten' 
te ondertekenen, daarbij handelende ter uitvoering van het door gedeputeerde staten genomen 
besluit van 4 juni 2013, kenmerk HM 1490643 

Lelystad, 4 juni 2013 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris, de voorzitter 

rw. dre T. van der Wal L Verbeek 

Docuvitnummer 1490703 



CONVENANT PASSAGE DRONTEN 

Parti jen: 

1. De provincie Flevoland, op grond van een door de Commissaris van de Koning afgegeven 
volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedeputeerde, de heer J. Lodders, daarbij 
handelend ter uitvoering van het besluit van gedeputeerde staten van 4 juni 2013, 
registratienummer 1490643, hierna te noemen: 
" de provincie"; 

2. de gemeente Dronten, op grond van een door de burgemeester afgegeven volmacht rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de wethouder, de heer P. Gach, daarbij handelend ter uitvoering van 
het besluit van het burgemeester en wethouders van , nummer , hierna 
te noemen: "de gemeente" 

De provincie en gemeente hierna gezamenUjk te noemen: "part i jen" 

Overwegende dat: 

de N23 van economisch belang is voor de provincie Flevoland en hierbinnen voor de gemeente 
Dronten; 

de aanleg van de passage Dronten een belangrijke schakel is in het project N 23 A-Z; 

op 28 maart 2007 tussen de provincie en onder meer de gemeente Dronten de "Overeenkomst 
reaUsatie N23 Lelystad-Dronten" is gesloten waarin onder andere is vastgelegd dat de passage voor 
2020 wordt opgeleverd en de financiële bijdrage vanuit de gemeente Dronten € 1,6 miljoen 
bedraagt; 

provinciale staten op 9 maart 2006 onder nummer WW/0.6.030015/A een "Provinciaal tracébesluit 
N23 Lelystad-Dronten" hebben genomen; 

door de gemeente waarde wordt gehecht aan een versnelde aanleg van de passage en hierover met 
de provincie het gesprek is aangegaan; 

provinciale staten op 14 november 2012 een motie hebben aangenomen waarin gedeputeerde staten 
worden opgeroepen om het overleg met de gemeente Dronten voort te zetten en zich in te spannen 
om op korte termijn tot afspraken te komen inzake een versnelde aanleg van de passage; 

komen het volgende overeen: 

Art ikel 1. Doel van het convenant 
Het doel van convenant is het vastleggen van afspraken tussen partijen om te komen tot een 
versnelde aanleg van de passage. 

Art ikel 2. Passage 
1. De provincie draagt zorg voor de aanleg van de passage nadat door provinciale staten een 

vfljziging van het door hen bij besluit van 9 maart 2006, nummer WW/06.030015/A genomen 
"Provinciaal tracébesluit N23 Lelystad-Dronten" is vastgesteld. 

2. Een door de provincie in te stellen projectgroep, die voor de helft is samengesteld uit 
vertegenwoordigers van de provincie en voor de andere helft door vertegenwoordigers van de 
gemeente, de noodzakelijke werkzaamheden in verband met de afronding van de 
verkenning en de aanbesteding verzorgt en de uitvoering begeleidt. 

3. De apparaatskosten die gemoeid zijn met de inzet van de bij Ud 2 genoemde vertegenwoordigers 
en de door hen te verrichten werkzaamheden zijn voor eigen rekening van parti jen. 

Art ikel 3. Financiële afspraken passage 
1. De aanleg van de passage wordt door de provincie voorgefinancierd. 



2. De gemeente betaalt aan de provincie vanaf het moment dat de provincie facturen moet 
betalen voor de aanleg van de passage, een vergoeding voor de rente die de provincie derft, 
omdat de passage - op verzoek van de gemeente - eerder dan 2020 door de provincie wordt 
gerealiseerd. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de marktconforme rente die 
de Bank Nederlandse Gemeenten hanteert bij het verstrekken van een lening aan een gemeente 

voor een periode van 3 jaar zoals deze geldt op 1 januari 2015. 
3. De gemeente betaalt aan de provincie met ingang van het eerste hele jaar na reaUsatie van de 

passage en tot 1 januari 2019 het bedrag dat nodig is voor beheer en onderhoud van de passage. 
De kosten bedragen € 37.500 per jaar. 

4. Voor de betaling van de in het tweede en derde Ud genoemde bedragen stuurt de provincie in 
januari van elk jaar een factuur aan de gemeente. De gemeente maakt het verschuldigde bedrag 
binnen vier weken na de datum van de factuur over op het bankrekeningnummer van de 
provincie. 

5. De gemeente maakt de bijdrage van € 1,6 miljoen die zij op grond van de op 28 maart 2007 
gesloten "Overeenkomst Realisatie N23 Lelystad-Dronten" aan de provincie verschuldigd is, 
bij oplevering van de passage over op het bankrekeningnummer van de provincie. 

6. Indien BTW is verschuldigd over bijdragen van de gemeente worden deze aanvullend 
gefactureerd. 
7. Het eventuele aanbestedingsvoordeel wordt tussen partijen verdeeld volgens de sleutel 

1,6: 7,9. 

Art ikel 4. Communicatie 
Partijen communiceren t i jdig en transparant met elkaar en om met de omgeving over de aanleg van 
de passage. 

Art ikel 5. Onvoorziene omstandigheden 
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen die wezenUjke gevolgen hebben voor de 

uitvoering van dit convenant, treden partijen met elkaar in overleg en zullen zo nodig dit 
convenant aanpassen of beëindigen. 

2. Ingeval het overieg niet binnen een maand (1) nadat een omstandigheid zoals omschreven in het 
eerste Ud zich heeft voorgedaan, tot overeenstemming heeft geleid geldt de geschillenregeUng 
zoals deze is opgenomen in artikel 6 van dit convenant. 

Art ikel 6. Geschillen 
1. Er is sprake van een geschil indien een van de partijen daarvan schriftelijk en gemotiveerd 

melding maakt aan de andere part i j , waarna de partijen binnen twintig (20) werkdagen met 
elkaar in overleg treden om te bezien of in der minne een oplossing voor het geschil kan worden 
gevonden. 

2. Indien niet binnen twee (2) maanden na melding van het geschil, zoals bedoeld in het eerste l id, 
tussen partijen overeenstemming is bereikt, staat het ieder van de partijen vri j het geschil voor 
te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter in Lelystad. 

3. Wanneer een bepaUng in dit convenant juridisch niet houdbaar is, wordt deze vervangen door 
een tekst die dit wel Is. 

4. In geval van strijdigheid tussen de afspraken in dit convenant en de afspraken die over de 
passage zijn opgenomen in de op 28 maart 2007 gesloten "Overeenkomst realisarie N23 Lelystad-
Dronten", prevaleert dit convenant. 

Art ikel 7. Inwerkingtreding, looptijd en beëindiging 
1. Dit convenant treedt in werking na ondertekening. 
2. Dit convenant eindigt op 1 januari 2019 en voldoening van de daaraan verbonden 

betaUngsverpUchtingen als bedoeld in artikel 3 van dit convenant. De beëindiging van dit 
convenant wordt door partijen schrifteUjk aan elkaar bevestigd. 

Ondertekening 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te op 

De provincie Flevoland, De gemeente Dronten, 
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Mededeling 

Onderwerp 

Versnelde reaUsatie van de Passage Dronten / motie 51 

Doel van deze mededeling: 

Het informeren van PS over de voortgang van de aangenomen motie om welwil
lende medewerking te verlenen aan het eerder reaUseren van de Passage Dron
ten 

Toezegging/motie/amendement: 

Het betreft de motie 51 van 14-11-2012 (aangenomen door: CDA, WD, CU, SGP, 
SP, PW, D66) met de volgende tekst: "Parallelbaan Dronterringeweg (N23) 
Draagt het college op: 
Om het overleg met de gemeente Dronten voort te zetten en zich in te spannen 
om op korte termijn tot afspraken te komen inzake een versnelde aanleg." 

Inleiding: 

Op 14 november 2012 heeft PS een motie aangenomen, waarin het college wordt 
opgeroepen om haar medewerking te verlenen aan het versnellen van de aanleg 
van de "Passage Dronten". 

De Passage Dronten is een deeltraject van het project N23 A tot Z. 
Al geruime t i jd wordt tussen Dronten en de provincie gesproken over het naar 
voren halen van de aanleg van de Passage Dronten. Door de gemeente Dronten 
hecht hier veel waarde aan in het kader van een "antirecessie maatregel" en de 
doorontwikkeUng van de economische potentie van Dronten. 

In 2007 is een convenant gesloten tussen de provincie en de gemeente Dronten 
(en Lelystad), waarin onder andere in is afgesproken dat de passage voor 2020 
moet worden gerealiseerd. De bijdrage vanuit Dronten is € 1,6 min. Ten opzichte 
van de oorspronkeUjke plannen (het tracé-besluit uit 2006) is een aanpassing 
geweest: de Dronterringweg wordt de weg voor bestemmingsverkeer/ langzaam 
verkeer (functie parallelweg). De N23 wordt in de eerste fase aangelegd op zo 
kort mogelijke afstand tussen de Dronterringweg, als 2x1 baansweg gebruikma
kend van de eerste en laatste rotonde. In het eindbeeld (2x2 baans) worden de 
eerste en laatste rotonde vervangen door een ongelijkvloerse kruising. Dit zal 
ergens rond 2040 plaatsvinden. Deze nieuwe variant scoort wat betreft maat
schappeUjke kosten beter dan het tracébesluit en sluit in de vervolg fasen beter 
aan bij de ambitie van de N23. Een bijkomend voordeel is dat in de eerste fase 
het probleem met de overstekende fietsers vanaf de Rendierweg opgelost wor
den. 
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Mededeling: 

Met wethouder Gach van Dronten is hetgeen dat is verwoord in het bijgevoegde 
convenant afgestemd om de eerdere aanleg van de Passage mogeUjk te maken. 

Het vervolg 

Na het ondertekenen van het convenant zal door de provincie en ge
meente gewerkt worden aan het opwaarderen van de pré-verkenning 
tot verkenning. GS zullen PS informeren over de uitkomsten van de 
verkenning. 

Ter inzage in de leeskamer 
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Ketelhaven aantekeningen 
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Tussensitiiatie 

Eindsituatie 

Variant 03: BUNDELINGSTRACE 
N23 als ongelijkvloerse verbinding 
scliaal l:10000op A3 
dd januari 2010 
09Ó41 .A N23 Passage Dronten 



Passage Dronten, reactienota naar aanleiding van informatiebijeenkomsten 4 november 2013 in Dronten. ^ 

Inleiding 

De reacties uit de informatiebijeenkomsten over de Passage Dronten zijn samengevat en van een antwoord voorzien. Daarbij is aangegeven op welke wijze de 
reacties worden meegenomen in het voorlopig ontwerp van de Passage Dronten. Dit voorlopig ontwerp is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2014 
gereed. Het voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan omwonenden, bedrijven en gebruikers van de weg en daarna vastgesteld in een definitief ontwerp. Het 
definitieve ontwerp is input voor het bestemmingsplan. 
We streven er naar dat de weg eind 2016 gereed is. Nadere informatie vindt u op de website www.f levoland. nl/passa?edronten 

vraag antwoord 

veiligheid fietsers en karakter Dronterringweg 
1. Hoe passeren de fietsers van de noordeUjke parallelweg/ 

fietspad de rotonde bij de Hanzeweg ter hoogte van de 
nieuwe aansluiting van de Passage Dronten? 

ln het schetsontwerp wordt er van uitgegaan dat de fietsers bij de rotonde Hanzeweg -
Biddingringweg de nieuwe N307 gelijkvloers oversteken. In de planuitwerking vindt 
hiervan een verdere uitwerking plaats. 

2. Met de fiets vanaf Colijnweg naar de Noord moet men nu 2 
keer oversteken bij de rotonde en 1 keer bij De Noord. 
Voorstel: 1 oversteek aan de noordzijde. 

In de planuitwerking onderzoeken wij de mogelijkheid van een oversteek aan de 
noordzijde van de rotonde. 

3. Rotonde bij aansluiting Rendierweg - Dronterringweg lijkt 
mij prima oplossing. VeiUg voor fietsers en 
landbouwverkeer. Niet omfietsen naar basisscholen. Tevens 
demotivatie sluiproute. 

Bij de keuze van een maatregel op dit kruispunt speelt onder andere de functie van de 
Dronterringweg en verkeersveiligheid van de fietsoversteek een belangrijke rol. 

4. Is het een idee om van de 'oude' Dronterringweg een 60 km 
weg te maken, zodat ie niet als sluiproute gebruikt wordt 
om vrachtwagens in te halen? En bij de 
fietsoversteekplaatsen een versmalling of drempels om het 
verkeer af te remmen (ter hoogte van Rendierweg en 
Colijnweg)? 

In de plantuitwerking wordt nadrukkeUjk stilgestaan bij de functie en vormgeving van de 
Dronterringweg na de aanleg van de N307 Passage Dronten. Uw suggesties nemen we 
daarbij mee. 

5. Graag 60 km op Dronterringweg of snelheidsverlagende 
maatregel bij kruising Rendierweg - Dronterringweg, bijv. 
door rotonde of drempel en brede fietsoversteekplaats. Is nu 
te smal om met fiets en aanhanger te wachten. Reden: als 
er minder verkeer is rijden ze harder. Maar... wel bUj met 
het feit dat er een verbetering komt en de weg eerder 
aangelegd wordt. 

Zie antwoord op reactie 4 
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6. Voorkeur provincie is prima. Om sluiproutes tegen te gaan 
en voor de verkeersveiUgheid dienen maatregelen genomen 
te worden aan huidige Dronterringweg, bv rotonde eind 
Rendierweg en fietstunnel (zoals bij golfpark is aangelegd). 
Voorstel: gesprek met bewoners Rendierweg. 

Zie antwoord op reactie 4, 
De provincie houdt contact met de bewoners van de Rendierweg over de maatregelen op 
het kruispunt Dronterringweg - Rendierweg. 

7. Bewoners Rendierweg willen graag op korte termijn met 
provincie in overleg over de toekomstige aansluiting 
Rendierweg - Dronterringweg. 

De provincie houdt contact met de bewoners van de Rendierweg over de aansluiting van 
de Rendierweg op de Dronterringweg. 

geluid 
8. Hoe groot wordt de geluidsbelasting ter plaatse van onze 

woning aan de Staalwijk en in de woning? Welke 
maatregelen worden er genomen om de geluidsoverlast van 
de Passage in onze woning te verminderen? 

Uit een eerste globale berekening blijkt dat de verwachte toename van geluid meer 
bedraagt dan 1,5 dB en boven de voorkeurs(geluid)waarde van 48dB komt. Dat betekent 
dat er wetteUjk gezien geluidmaatregelen dienen te worden genomen. 
Uit aanvullend onderzoek moet bUjken of er inderdaad sprake is van overschrijding van 
de voorkeurswaarde op de woning en een toename van meer dan 1,5 dB. In dat 
onderzoek worden ook de andere woningen op het bedrijventerrein betrokken. Als bUjkt 
dat geluidmaatregelen nodig zijn, dan wordt eerst beoordeeld of maatregelen aan de 
weg (wal of scherm) het geluid op een efficiënte manier reduceren. Pas in tweede 
instantie wordt gekeken naar maatregelen aan de woning. 

9. ik woon aan de Plasschelaan. Wat doet het geluld van de 
weg bij mijn woning? Gaarne geluidsmeting en eisen en 
regelgeving. 

Uit een eerste globale berekening blijkt dat de voorkeurs(geluid)waarde van 48 dB niet 
wordt overschreden door de aanleg van de weg. Dat betekent dat er geen 
geluidmaatregelen hoeven te worden genomen. Uit aanvullend onderzoek tijdens de 
planuitwerking moet bUjken of dat inderdaad het geval is. 

ontwerp 
10. Voorstel om de nieuwe weg op een iets grotere afstand van 

de bestaande te leggen, zodat voor de CoUjnweg en 
Rendierweg een viaduct over de nieuw aan te leggen weg 
gemaakt kan worden. Kosten: meer grond kopen. Besparing: 
kleiner viaduct aan te leggen. 

De provincie werkt in de planuitwerking deze oplossing uit en weegt deze af met andere 
oplossingsmogelijkheden. 

11 Maak op de viaducten, die toch al op de juiste breedte 
worden gereaUseerd geUjk passeerstroken, zodat men daar 
vrachtauto's kan passeren. 

In de planuitwerking komt de wenseUjkheid van passeerstroken op dit gedeelte van de 
N307 Passage Dronten aan de orde. 

12. Pleit voor aansluiten van Rendierweg en Colijnweg op 
'binnenste' rotondes van Dronterringweg. 

De provincie zal in de planuitwerking deze oplossing uitwerken en afwegen met andere 
oplossingsmogeUjkheden. 
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prioritering 
13. Los eerst knelpunt Roggebotsluis op. Deze ingreep (Passage 

Dronten) heeft zin als je daar door kunt rijden. 
De provincie werkt tegeUjkertijd, samen met de provincie Overijssel, aan de oplossing 
van het knelpunt Roggebotsluis. 
Nadere informatie vindt u op de website van de provincie: 
www.flevoland.nl/n307roggebotkampen  

14. Gelet op mijn ervaring met de Overijsselseweg - 2x1 weg 
waarop met name door vrachtverkeer en langzaam rijdende 
auto's vertraging optreedt - pleit ik voor het in één keer 
reaUseren van het eindbeeld van 2x2 weg. Ik begrijp nut en 
noodzaak van de aanleg van een 2x1 weg niet. 

Hoe wordt de Dronterringweg voor het doorgaande verkeer 
onaantrekkeUjk gemaakt? De Dronterringweg is in de huidige 
vorm een aantrekkeUjk alternatief. Daar Ugt ruimte en is 
wel gelegenheid om in te halen. WeUswaar Uggen er 2 extra 
rotondes, maar met een luxe auto zijn die snel gerond en is 
de kans groot dat je toch eerder op de rotonde naar de 
Overijsselseweg bent. 

Daar komt verder nog bij dat verkeer vanaf de 
Dronterringweg richting Lelystad voorrang heeft op de 
rotonde bij de Overijsselseweg op het verkeer dat via De 
Passage rijdt. Gecombineerd met het grote snelheidsverschil 
van 100 km terug naar de snelheid om de rotonde op te 
rijden, of te moeten wachten, denk ik dat daar meer 
vertraging zal ontstaan dan er tijd/doorstroming gewonnen 
wordt. 

Kortom, de kans is groot dat de Dronterringweg in de 
huidige vorm op momenten zal veranderen in een racebaan 
voor automobiUsten die proberen om eerder bij de 
Overijsselseweg te zijn dan de langzamere weggebruiker die 
via de Passage rijdt, waar ze eerder achter reden. De 
veiUgheid zal dan eerder verslechteren dan verbeteren. 

De provincie houdt er rekening mee dat de verkeersintensiteit op de huidige 
wegverbinding tussen Lelystad-Dronten-Kampen verder gaat toenemen. Om het verkeer 
vlot en veiUg op de Dronterringweg ter hoogte van Dronten te kunnen bUjven afwikkelen 
moeten er verbeteringen worden aangebracht. Bij het bepalen van de verbeteringen 
voor de korte termijn wordt nadrukkelijk rekening gehouden met het eindbeeld. Het 
eindbeeld bij Dronten is, zoals u ook aangeeft in uw reactie, een 2x2-autoweg met 
ongelijkvloerse aansluitingen. Het reaUseren van het eindbeeld vraagt aanzienUjk 
grotere investeringen waarvoor de financiële middelen niet beschikbaar zijn. 
Verkeerskundig is dit eindbeeld nu nog niet noodzakelijk. 
In de verdere planuitwerking wordt ingegaan op de functie en inrichting van de 
Dronterringweg in relatie tot de nieuwe N307 Passage Dronten. Daarbij zal tevens 
rekening worden gehouden met uw opmerkingen over de beperkte inhaalmogeUjkheden 
van vrachtverkeer. 



15. Op zich kan ik mij vinden in de l.t. visie welke ontwikkeld is. 
Alleen de k.t. visie is van een dusdanige aard dat dit tot 
zeer onveiUge situaties leidt. Ik doe nu al de voorspelUng 
dat op het verkeersplein Hanzeweg - Biddingringweg doden 
zullen vallen. Mijn raad is ook: doe in één keer de l.t. visie 
of doe het gewoon niet. 

In de gepresenteerde oplossing voor de korte termijn sluit de N307 Passage Dronten aan 
op de rotonde Hanzeweg - Biddingringweg. Een rotonde is een veiUge oplossing, waarbij 
de kans op ernstige/dodeUjke ongelukken heel erg klein is. Van belang is wel dat de 
vormgeving van de rotonde zodanig is dat deze voldoende capaciteit heeft om het 
verkeer te verwerken. In de planuitwerking wordt aan de hand van de verwachte 
verkeersintensiteit geanalyseerd of de rotonde moet worden aangepast. Een eerste 
globale berekening geeft aan dat dit niet nodig is. 

16. Leg prioriteit bij fly-over op rotonde Hanzeweg -
Biddingringweg en rotonde Overijsselseweg -
Dronterringweg. Hiermee is doorstroming op deze punten 
veel beter gewaarborgd en is miUeuschade (uitstoot, lawaai) 
veel minder. Mijn voorstel zou zijn: Leg de passage als 
verhoging aan over de bestaande Dronterringweg over de 
gehele lengte. Daarmee is de "achtbaan" geëgaUseerd en 
hoeft geen grondaankoop te worden gedaan. 

Een fly-over over de rotonde Hanzeweg - Dronterringweg en Dronterringweg -
Overijsselseweg is verkeerskundig een prachtige oplossing, maar erg kostbaar. Ook 
zonder een fly-over kunnen de beide rotondes het verkeer de komende jaren vlot 
verwerken. 
Uw voorstel om de gehele N307 Passage Dronten als fly-over over de huidige 
Dronterringweg aan te leggen is een te kostbare oplossing. Een dergeUjke fly-over is te 
kostbaar en niet noodzakelijk op basis van de verwachte verkeersintensiteit. 

bomen 
17. Als het over aanplant van bomen gaat wil ik graag aandacht 

voor het volgende. Graag nadenken over bomen die niet 
veel takken afbreken als er windkracht 6 is. Liefst geen 
popuUer of es waar dat mee gebeurt. Zowel voor auto's als 
fietsers, want dat geeft veel overlast en ook de 
opruimwerkzaamheden geeft een extra kostenpost. 

In het beplantingsplan is er aandacht voor uw opmerking. 

diversen 
18. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 16 oktober 2013 in 

het gemeentehuis in Dronten doe ik u dit bericht toekomen. 

Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende zaken 
gepresenteerd en besproken aangaande de mogeUjkheden 
van de gecombineerde passage van de N307 bij Dronten en 
de kruising met onder andere de CoUjnweg. 

Gezien de fase waarin zaken zich bevinden is het voor ons 
moeiUjk een keuze te maken wat de beste oplossing is. 
Zaken die voor ons van belang zijn, zijn de volgende: 

een veiUg oversteek voor fietsende kinderen om van de 
CoUjnweg naar onder andere het centrum van Dronten 
te kunnen komen 
minimaUsering van de miUeubelasting in de vorm van 
uitstoot en geluid en de gevolgen daarvan voor ons als 

In de planuitwerking zullen wij diverse oplossingen voor de ligging van de N307 Passage 
Dronten ter hoogte van de CoUjnweg uitwerken en analyseren. Dit geldt ook voor de 
aansluiting Dronterringweg - CoUjnweg. Een belangrijk punt daarbij is de veiUgheid voor 
het fietsverkeer, maar ook de door u genoemde zaken. 

De provincie overlegt met de bewoners van de CoUjnweg bij de planuitwerking over de 
voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. 

De planuitwerking geeft een zo duideUjk mogeUjk beeld van de te verwachten 
verkeersintensiteiten. Naar verwachting is het voorlopig ontwerp van de weg in het 
tweede kwartaal van 2014 gereed. Dit voorlopig ontwerp wordt voorgelegd aan bewoners 
en gebruikers van de weg. 

VaststelUng van het definitief ontwerp vindt plaats in het bestemmingsplan. Aan het 
bestemmingsplan is een miUeu-effect-rapportage (MER) gekoppeld. Bestemmingsplan en 
MER kennen een formele inspraak- en bezwarenprocedure. Zodra de planning daarvan 
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bewoners als gevolg van de belasring van de N307 
esthetisch verantwoord en passend binnen het 
landschapsbeeld 
een duidelijk planning tav inspraak en bijbehorende 
rapportages als - maar niet beperkt tot -
miUeurapportages om een onderbouwd besluit te kunnen 
nemen en de gevolgen daarvan voor ons als bewoners 
van de CoUjnweg 

Daarnaast zou ik graag een duideUjk en eenduidig beeld 
krijgen van de meerjarenplannen, 10 jaar plus en 
verwachtingen inzake het gebruik, frequentie en soort, aard 
van het verkeer, van de N307 de miUeubelasting en de 
gevolgen daarvan voor de omgeving en omwonenden, in het 
bijzonder de Colijnweg 19. 
De cijfers die genoemd zijn op 16 oktober kan ik op dit 
moment moeiUjk plaatsten omdat ik de indruk heb dat die 
gebaseerd zijn op metingen in een crisisperiode en m.i.z. 
niet geheel rekening houden met algemene landelijke 
ontwikkeUngen tav infrastructuur (A50/ A28/ Al / A27/ Al2/ 
A6) maar ook de ontwikkeUng van luchthaven Lelystad en de 
gevolgen daarvan voor het gebruik van de N307 en de 
daadwerkelijke redenen voor de aanleg van de N23, waar de 
passage van de N307 bij Dronten onderdeel vanuit maakt. 

Daarnaast zou ik graag meer informatie, criteria, richtlijnen  
ontvangen over planschade, die mogeUjke van toepassing  
kan zijn als gevolg van het bestuurlijke besluit inzake de  
gecombineerde variant van de N307 bij de passage van  
Dronten in plaats van de in eerste instantie beoogde badkuip  
variant, ten noorden van onze woning/perceel. 

bekend is, vindt u deze op de website www.flevoland.nl/passagedronten. 

Aan het bestemmingsplan is een planschaderegeling verbonden waarop na vaststelUng 
van dit plan een beroep kan worden gedaan via een schriftelijk verzoek aan B&W van de 
gemeente Dronten. De planschadeclaim wordt vervolgens beoordeeld door een 
onafhankeUjke schadebeoordeUngscommissie. Op basis van dit advies beoordeelt B&W 
of er een vergoeding voor planschade dient te worden gegeven. 

De schade kan bestaan uit onder meer waardevermindering van onroerende zaken 
vanwege: 

beperking van woongenot, 
onevenredige verkeers- en parkeerhinder, 
belemmerde bereikbaarheid, 
beperking van gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden. 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij mevrouw B. van den Heuvel van de afdeUng 
RuimteUjke en Economische OntwikkeUng Gemeente Dronten, bereikbaar per e-mail 
b.van.den.heuvel@dronten.nl of per telefoon (0321) 313130. 


