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SVP ONDERMA VIG SCHRIJVEN PER OMGAANDE DOORZENDEN NAAR DE LEDEN VAN 

PROVINCIALE STATEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Geachte heer Wellink, 

Op basis van hun rechtsbijstandverzekering hebben zich tot mij gewend: 

Amsterdam 

1. De familie P. Bierma, wonende te Dronten aan de Dronterweg 35, en ; 
2. De familie J. van Oostenbrugge, wonende te Dronten aan de Dronterweg 39, zulks in 

verband met het navolgende: 

Bij de gemeente Dronten ligt tot en met 2 juli a.s. ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan "Me
chanisch Erfgoed Centrum" (hieran MEC). Tot die tijd kan een ieder zijn zienswijze indienen bij 
de gemeenteraad. Bij brief van 23 mei 2012 (met kenmerk 1308913) heeft de provincie reeds 
van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Uiteraard zal ik namens cliënten ook nog een zienswij
ze gaan indienen bij de gemeenteraad. Eerst willen zij nog even afwachten hoe de leden van PS 
aankijken tegen het voornemen om met toepassing van het experimentenkader (toch) medewer
king te verlenen aan de vestiging van het MEC op het terrein van de voormalige groenvoerdroge
rij aan de Dronterweg te Dronten. In dat kader hebben cliënten reeds kennisgenomen van de in
houd van uw stuk met de titel "Opinieronde/1320100". Cliënten zijn echter van oordeel dat dit 
stuk op een geen enkele wijze rekening houdt met hun gevestigde belangen als omwonenden. Zii 
verzoeken u dan ook met klem om onderhavig schrijven nog tijdig -derhalve vóór de ver
gadering van 20 iuni a.s.- in bezit te stellen van de leden van PS. Zonder onderhavig schrij
ven is het voor PS namelijk niet mogelijk om de betrokken belangen op eenjuiste manier te we
gen. 
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In genoemd Opinieronde-stuk wordt op bladzijde 2 onder ad c opgemerkt dat de realisatie van 
het MEC goed aansluit bij de bestaande recreatieve functies in de omgeving. Hieruit blijkt dus 
dat het stuk op geen enkele wijze aandacht besteedt aan de positie van de bewoners aan de Dron
terweg met de nummers 33, 35, 37 en 39. Dit terwijl deze woningen in de onmiddellijke nabij
heid van het terrein zijn gelegen, namelijk binnen een afstand van 100 m. Dit betreft dus een 
duidelijke omissie in het stuk. 

Vooropgesteld moet worden dat cliënten de noodzaak tot herontwikkeling van het terrein van de 
voormalige groenvoerdrogerij aan de Dronterweg op zichzelf onderschrijven. Zodoende konden 
cliënten ook instemmen met het aanvankelijke ontwikkelingsplan; deze was kleinschalig van ka
rakter met respect voor de omgeving. Met het thans ter inzage liggende ontwerp
bestemmingsplan is daarvan absoluut geen sprake meer. Het betreft een vorm van intensieve re
creatie die totaal niet past in dit deel van het landelijke gebied. Zo is in het ontwerp-plan een to
ren van maar liefst 65 m hoog opgenomen. Zelfs ingeval deze toren aan de zijde van de wonin
gen van cliënten niet zou worden voorzien van ramen -waardoor de bezoekers in ieder geval niet 
rechtstreeks in de tuinen van cliënten zullen kijken-, dan nog vinden cliënten de toren een disso
nant in de omgeving. Niet vergeten moet ook worden dat de toren wordt voorzien van verlich
ting, waardoor cliënten terecht zeggen dat zij in feite naast een soort pretpark woonachtig zullen 
zijn. Hier passen cliënten voor. 

Ander kernbezwaar is dat het ontwerp-plan binnen de bestemming "Cultuur en ontspanning" een 
horecabedrijf toestaat met een vloeroppervlakte van 500 m2. Dit betreft een fimctie die in feite 
losstaat van de vestiging van het MEC. Blijkens de begripsomschrijving van de term "horeca" 
van het ontwerp-bestemmingsplan wordt hieronder tevens verstaan het exploiteren van een zaal
accommodatie. Zodoende worden hier (volwaardige) functies toegestaan onder de dekmantel van 
de vestiging van het MEC. Terecht zeggen cliënten evenwel dat dit soort fimcties totaal niet pas
sen in onderhavig landelijk gebied. Het betreft een aperte strijdigheid met het provinciale omge-
vingsgebeleid die ook niet zou mogen worden toegestaan met het experimentenkader. De belan
gen van omwonenden staan hieraan eenvoudigweg in de weg. 

Volgend bezwaarpunt betreft het feit dat ook onder de bestemming "Cultuur en ontspanning" -
losstaande- evenementen mogelijk worden gemaakt. In de bestemmingsplanvoorschriften zelf 
wordt dit echter niet verder gereguleerd. Met hoeveel jaarlijkse evenementen moeten cliënten 
rekening houden? Welke bezoekersaantallen gaan hiermee gepaard? Bestaat er eventueel aanlei
ding om een Milieueffectrapport op te stellen? Zullen andere pretparken birmen de provincie van 
een en ander nadeel ondervinden? Welke consequenties gelden er voor de infrastructuur ter 
plaatse? Is de realisering van een rotonde noodzakelijk en zijn hiervoor voldoende financiële 
middelen? Dit zijn onderzoeksvragen die in het geheel niet zijn bekeken. 

Het grootschalige karakter van het ontwerp-plan komt bovendien tot uiting in de mogelijkheid 
tot het aanleggen van een liplaats in de Lage Vaart. Niet alleen betekent dit een aantasting van de 
EHS, doch ook zullen mijn omwonenden aan de achterzijde van hun percelen worden geconfron
teerd met een aantasting van hun woongenot. De vraag is ook of de waterbeheerder kan instem
men met de aanleg van een ligplaats nu ter plaatse ook een watersluis aanwezig is (die het water 
zonodig uit de polder de Lage Vaart inlaat). 
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Kort en goed: wanneer voor onderhavig ontwerp-bestemmingsplan het experimentenkader wordt 
toegepast zullen de belangen van mijn cliënten te zeer in de knel komen. In de ogen van cliënten 
heeft men thans van overheidswege de volgende keuze: er wordt hetzij gekozen voor een plan 
dat voldoende rekening houdt met de belangen van omwonenden (zoals het aanvankelijke klein
schalige plan), hetzij voor onderhavig ontwerp-plan waarbij met omwonenden serieus in gesprek 
wordt gegaan over het aankopen van hun percelen/aankopen. Met onderhavig ontwerp-plan staat 
namelijk vast dat de belangen van cliënten te zeer in de knel komen. 

Graag even uw bevestiging dat onderhavig schrijven per omgaande wordt doorgezonden naar de 
leden van PS. 

Hoogachtqnd, 

DAS 

Dhr. mr. M.J.Smaling 
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