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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding tot het plan 
Lelystad wil de komende tien jaar uitgroeien tot een stad met 80.000 inwoners en ruim 
32.000 arbeidsplaatsen. Om dit doel te bereiken zijn verschillende ontwikkelingen in 
gang gezet, zoals een nieuw Stadshart, de ontwikkeling van de kuststrook en de bouw 
van nieuwe woonwijken alsmede de herstructurering van de bestaande wijken.  
 
Een bepaalde eenzijdigheid van de woningvoorraad en het beperkte aantal 
hoogwaardige en kwalitatief hoogstaande woonomgevingen leiden ertoe dat Lelystad 
een onvoldoende aantrekkende werking heeft voor de meer kapitaalkrachtige 
ingezetenen. In vergelijking met qua omvang vergelijkbare middelgrote gemeenten in 
Nederland, zoals het relatief jonge Haarlemmermeer en een oude stad als Alkmaar, kent 
Lelystad in aanzienlijk mindere mate aanbod in het zogeheten duurdere middensegment 
van de woningmarkt. Gebleken is ook dat Lelystad weinig aanbod kent in het bedoelde 
middensegment in de prijsklasse tussen € 300.000,-- en € 450.000,-- voor 
kapitaalkrachtiger senioren en ouderen.  Deze groep woonconsumenten vertegenwoor-
digt de grootste vraagzijde in de woningmarkt. 
 
Omdat deze doelgroepen een kenbare voorkeur hebben voor een prettige en sociale 
leefomgeving met een grote mate van groen en ruimte, zou een keuze voor de provincie 
Flevoland voor de hand kunnen liggen. Flevoland, en met name Lelystad, heeft immers 
als voordeel dat het in de nabijheid van de Randstad is gelegen en desondanks nog 
veel ruimte beschikbaar heeft voor gevarieerde en direct op de concrete woonvraag 
afgestemde woningbouwontwikkeling. Door de nabije aanwezigheid van een goede 
verkeersinfrastructuur ligt de Randstad dan ook binnen handbereik.  
 
In samenwerking hebben de gemeente Lelystad en planontwikkelaar ABC Vastgoed 
onderzoek laten verrichten naar de wensen vanuit de woonconsumentenmarkt in en 
naar de dergelijke woningbouwsegmenten. Daaruit is gebleken dat vanuit het concept 
van een “country club” een grote wervende kracht zal uitgaan naar woningen binnen het 
bedoelde segment. Dit woonconcept is meer dan een “niche” aangezien het direct 
beantwoordt aan de concrete en structurele woonwensen van deze groep 
woonconsumenten. 
 
1.2 Ligging en begrenzing van het plangebied 
Het plangebied is nagenoeg geheel gelegen in het oostelijke gedeelte van Lelystad, 
tussen de Rijksweg A6, de Runderweg en de Oostervaart. Ten zuiden grenst het 
plangebied aan de (landelijke)ruimte bestaande uit een bomenrij met daarachter 
gelegen volkstuinen. Een deel van het plangebied strekt zich uit over een zeer klein deel 
van de Oostervaart en het parkgebied van Oostrandpark. De bedoeling hiervan is om 
een passende infrastructurele aansluiting te krijgen tussen de beide plangebieden, 
waarbij ook een specifieke brugverbinding is opgenomen om het plangebied te doen 
aansluiten op de bestaande infrastructuur van Oostrandpark. Daarbij is het wellicht 
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mogelijk in de toekomst nog een verbinding te maken met de langzaamverkeersrouten 
aan beide zijden van de Oostervaart. 
 
Het overzicht plangebiedlocatie binnen de gemeente is als bijlage 1 opgenomen. 
De breedte van het plangebied bestrijkt circa 600 meter. In de lengterichting meet het 
plangebied circa 1000 meter.  
 
1.3 Planopzet 
Op basis van de bevindingen van diverse marktonderzoeksbureaus is ervoor gekozen 
om een grote nadruk te leggen op een sociale georiënteerde woonomgeving met ruim 
opgezette bebouwing. Gebleken is dat met name ouderen en senioren groot belang 
hechten aan een aangenaam sociaal klimaat met een mogelijkheid tot een grote mate 
van sociale omgang met andere buurtbewoners. In die zin spreekt dit woningaanbod in 
elk geval zeker bepaalde groepen sociaal en cultureel geëngageerde woningzoekenden 
aan, in en buiten Lelystad. 
 
Vanuit dit concept is ervoor gekozen om een parkachtige omgeving te ontwikkelen met 
als sociale trekkend element een golfcomplex. De beslotenheid en sociale omgeving 
binnen het plangebied worden behouden doordat ten oosten en ten westen van het 
plangebied een lange strook woonbebouwing is geprojecteerd die het complex een 
beschutte indruk geeft. Aangezien het golfcomplex primair is bedoeld voor de bewoners, 
betekent dit geen concurrentie voor gelijksoortige recreatieve voorzieningen. Evenmin 
kan daardoor dit sportcomplex meegerekend worden tot versterking van het toeristisch 
recreatief voorzieningenniveau van Lelystad. Het gebruik van de in het plangebied 
opgenomen “semi-openbare ruimte” is bedoeld om aan te geven dat de bewoners 
binnen dit plangebied via een Vereniging van eigenaren het openbare gebied mede 
gaan beheren om het kwaliteitsniveau te waarborgen. Dit betekent niet dat aan de 
openbaarheid van het gebied beperkingen voortvloeien anders dan uit 
eigendomsverhoudingen binnen dit plangebied. Van het normale particuliere gebied zijn 
delen afgehaald en toebedeeld aan het semi-openbaar gebied. Door het onderbrengen 
van het beheer in een VVE is een betere beheerssituatie te creëren. 
De verkeersinfrastructuur is toegankelijk voor een ieder. Recreatieve voorzieningen die 
gerealiseerd zullen worden binnen de bestemmingen “Recreatie” en “Groen” strekken 
primair ten behoeve van de bewoners en de bezoekers van het golfwoongebied. 
Daarnaast is het niet uitgesloten dat ook derden hiervan gebruik kunnen maken. 
 
Het plan biedt ruimte aan circa 475 woningen in een prijsklasse van minimaal € 
300.000,= en maximaal circa € 350.000,-- (prijspeil 2005) voor de basisvormen van de 
te realiseren woningtypen. Dit ontwikkelingsprogramma sluit aan bij het Meerjaren- 
bouwprogramma 2004 – 2014 van de gemeente Lelystad (bijlage 2 bij deze 
plantoelichting). Het aantal woningen kan nog toenemen ingeval naast vrijstaande 
woningen en deels in plaats daarvan een bepaalde hoeveelheid twee onder-een-kap 
woningen wordt gerealiseerd.  
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Het levensloopbestendige karakter van de woningbouw is terug te vinden in de beoogde 
woningbouwontwerpen met bijbehorende aanpassingsvarianten/ bouwopties in de vorm 
van aan-  en uitbouwen. Daardoor is het mogelijk in te spelen op de woon- en 
leefbehoeften in de diverse levensfasen.  
 
Als onderdeel van het totale woonconcept dat op vrijwillige basis wordt geboden, zal ook 
veel aandacht zijn voor veiligheid in en rond de woningen via een zogeheten 
Domoticasysteem, gecombineerd met een glasvezelnet. Als sluitstuk van aangeboden 
zorgpakketten, die verder worden afgestemd op de individuele wensen van de 
bewoners, wordt voorzien in een I-care balie in het te realiseren clubhuis. Het welzijn 
van de bewoners zal sterk kunnen worden bevorderd door het bieden van allerlei 
recreatieve mogelijkheden naast golf, zoals tennis, fitness, zwemmen en joggen.  
Dit alles wordt gestructureerd door een 20-tal activiteitengroepen dat door het 
parkmanagement wordt geïnitieerd en desgewenst feitelijk en facilitair wordt 
ondersteund. In het clubhuis kan men te zijner tijd terecht voor persoonlijke verzorging 
en behandeling (fysiotherapie, schoonheidsbehandelingen, pedicure e.d.). 
 
De bewoners zullen zijn verenigd in een Vereniging van Eigenaren die gezamenlijk het 
“semi-openbare” gebied beheren. Het bestuur van deze Vereniging stuurt het 
parkmanagement aan zodat de bewoners een directe invloed en betrokkenheid hebben.   
 
Doel van het woningbouwplan is tenslotte om de (semi-)openbare ruimte binnen het 
plangebied te betrekken binnen de invloedssfeer van de aan- en omwonenden en hen 
mede daarvoor verantwoordelijk te maken. Dit betekent dat de bewoners -financieel- 
zorgdragen voor het onderhouden daarvan via specifieke bijdragen.  
 
Vanwege de ligging nabij de oostelijk gelegen Rijksweg A6, is veel aandacht gegeven 
aan het beperken van de geluidsoverlast via het aanbrengen van een geluidswal en/of 
scherm terwijl daarnaast in voorkomende situaties de woningen zelf de nodige 
bouwkundige voorzieningen zullen hebben.  
 
1.4 Vigerend bestemmingsplan 
Het voorliggende bestemmingsplan zal na onherroepelijke goedkeuring, het huidige  
bestemmingsplan “Stadsrandgebied Noord en Oost” van de gemeente Lelystad gaan 
vervangen voor het overeenkomstige plangebied. 
 
Bij dit bestemmingsplan  “Stadsrandgebied Noord en Oost” zijn de betreffende gronden 
bestemd voor: 
- ‘Bos- en verkeersvoorzieningen’; 

Aldaar zijn bossen en groenvoorzieningen, waterlopen, geluidsweringen alsmede 
verkeersdoeleinden geprojecteerd. 
Het betreft terzake een strook grond gelegen langs de Rijksweg A6, met een 
breedte van circa 150 meter; 

- ‘Bijzondere doeleinden I (uit te werken bestemming ingevolge artikel 11 van 
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 de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)’; 
Daarbij werd gedacht aan instellingen voor bijzondere doeleinden te weten 
sociale culturele instellingen met bijbehorende waterlopen, wegen, fiets- en 
voetpaden en parkeervoorzieningen, evenals groenvoorzieningen en 
geluidsweringen. Dit betreft de overige gronden gelegen tussen de Rijksweg A6 
en de in het westen gelegen Oostervaart. 

- Op de omliggende gebieden rusten de bestemmingen ‘Bos en recreatieve 
 voorzieningen’ alsmede ‘Volkstuinen’. 
 
De bestemming ‘Bijzondere doeleinden I’ werd tot nog toe nimmer uitgewerkt op basis 
van art. 11 WRO. 
 
1.5 Een nieuwe planologische regeling 
 
1.5.1 Woningbouwprogramma 
De gemeente Lelystad rekent zich tot taak een breed scala aan woonmogelijkheden in 
de stad aan te bieden. In het woningbeleid heeft het wonen voor senioren daarbij 
bijzondere aandacht. De onderhavige ontwikkeling is een vorm van wonen met wellness 
voor ouderen aan de bovenkant van de markt, welke nieuw is in Lelystad. Om deze 
redenen wil de gemeente graag realisatie van de bouwplannen en is genoemde 
ontwikkeling opgenomen in het gemeentelijk meerjaren woningbouwprogramma. Dit 
programma is als bijlage 2 bij de toelichting opgenomen.  
 
1.5.2 Woningbouw 
De centrale doelstelling van het bestemmingsplan is het planologisch mogelijk maken 
van de voorgestane ontwikkeling van het woon- annex golfressort. Met het plan wordt 
aangesloten bij de ruimtelijke kwaliteiten van de omgeving. Tevens beoogt het evenwel 
om de sociale cohesie binnen het gebied te bewaken door met name het middengebied 
door middel van bepaalde bouwstroken, enigszins af te schermen van de overige 
buitenruimte. Binnen het plangebied is dan in feitelijke zin sprake van zogenaamde 
semi-openbare ruimte.  
 
Volledig privaat zijn dan de eigen woningkavels en het havencomplex zelf. De openbare 
ruimten worden onderling verbonden door het wegenplan en sluiten aan op de 
ecologische zone met doorverbindingen via wandel- en fietspaden in alle windrichtingen. 
Daardoor is er ook een direct contact mogelijk van het stedelijk overgangsgebied naar 
de meer landelijke gebieden. Kortom, dit woongebied vormt een schakel in het 
uitloopgebied van Lelystad.  
 
Het plan biedt ruimte aan diverse typen woningbouw die via in een herkenbaar en 
samenhangend stedenbouwkundig concept, op elkaar zijn afgestemd. Ook maakt het 
plan de realisatie van woningen in diverse hogere prijsklassen mogelijk. 
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Flexibiliteit 
Het bestemmingsplan en het Beeldkwaliteitplan waarborgen kwalitatief hoogwaardige 
bebouwing. Uitgegaan wordt van vrijstaande woningbouw met de mogelijkheid van een 
beperkt aantal twee-onder-een-kapwoningen. Voorts worden enkele lage 
woonappartementengebouwen op markante locaties binnen het plangebied 
gerealiseerd. Uiteindelijk is de concrete marktvraag beslissend voor het woningaanbod.  
 
Fasering 
Indien en voorzover de woningmarkt het toelaat zal in een constante maar gefaseerde 
bouwstroom het woningbouwplan tot ontwikkeling worden gebracht en in uitvoering 
worden genomen.  
 
De gemeente en de planrealisator hebben concrete afspraken gemaakt in de koop- en 
samenwerkingsovereenkomst omtrent de fasering van dit woningbouwplan. Essentieel 
is dat het plan uiteindelijk daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vanwege de druk op de 
woningmarkt is de gemeente vooruitlopend op de totstandkoming van dit 
bestemmingsplan, al doende om via vrijstelling medewerking te geven aan de inmiddels 
ingediende bouwvergunningaanvragen. Dit geschiedt op basis van artikel 19 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. Het voorliggende ontwerp bestemmingsplan kan hierbij 
fungeren als de vereiste planologische onderbouwing van de toepassing van deze 
zogeheten “anticipatieprocedure”. Zie hiervoor verder paragraaf 2.2.3. 
 
Waarborgen woon- en leefklimaat  
In verband met de aanwezigheid van de Rijksweg A6 is veel energie gestoken in de te 
verkiezen planopzet en aan het ondervangen van de geluidsbelasting door deze ten 
oostelijk gelegen snelweg. Daartoe is in het plan een geluidsscherm op een wal 
opgenomen. Om te voorkomen dat voor bepaalde woningen toch een vrijstelling hogere 
grenswaarde qua geluidbelasting van Gedeputeerde Staten van Flevoland nodig is, is 
gekozen voor het treffen van een bouwkundige geluidswerende voorziening aan de 
gevel (dove gevelconstructie) van bepaalde nabij de hoofdinfrastructuur geprojecteerde 
woningen en woonappartementen. De desbetreffende gevels hebben geen directe 
openingen zodat binnenshuis de geluidsnormering in orde blijft. Voor alle overige 
woningen is er geen enkele bijzondere voorziening nodig om te laten beantwoorden aan 
de normen van geluidsbelasting. In samenhang met het bedoelde geluidsscherm is op 
deze wijze een hoog woon- en leefklimaat te waarborgen zonder overlast. Een en ander 
is ook meegenomen in het Beeldkwaliteitplan van het plangebied (bijlage 9). 
 
1.5.3 Parkeren 
Er is geen vastgesteld beleid m.b.t. parkeren in woonwijken. Voor het bepalen van de 
parkeerbehoefte bij nieuwbouw worden de nieuwe parkeerkencijfers van het CROW 
gehanteerd. Deze parkeerkencijfers houden rekening met stedelijkheidsgraad, plaats 
van de wijk (centrum, schil, rest) en prijscategorie van de woning.  
 
Hier een samenvatting:  
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-          Stedelijkheidsgraad : Lelystad is matig stedelijk 
-          Locatie van het project: rest van de bebouwde kom 
-          De parkeernorm wordt bepaald door prijscategorie van de woning (zie tabel) 
  

Type Parkeernorm

Woning duur 1,9 – 2,1 

Woning midden 1,7 – 1,9 

Woning goedkoop 1,4 – 1,7 

  
Parkeerplaatsen op eigen erf (garages, oprit e.d.) worden niet als ‘volledige’ 
parkeerplaats beschouwd. Dit heeft te maken met het feit dat niet iedereen de garage of 
oprit gebruikt om een auto te parkeren. De onderstaande tabel geeft de 
‘berekeningsaantallen’ weer. 
  

Parkeervoorziening Berekeningsaantal 
erfparkeren 

Opmerking 

Enkele oprit zonder garage 0.8 Oprit min. 5,0 meter 
diep 

Lange oprit zonder garage of 
carport 

1.0   

Dubbele oprit zonder garage 1.7 Oprit min. 4,5 meter 
breed 

Garage zonder oprit (bij 
woning) 

0.4   

Garagebox (niet bij woning) 0.5   

Garage met enkele oprit 1.0 Oprit min. 5,0 meter 
diep 

Garage met lange oprit 1.3   

Garage met dubbele oprit 1.8 Oprit min. 4,5 meter 
breed 

  
Parkeren woningen 
Om het aantal parkeerplaatsen in de openbare ruimte ten behoeve van woningen te 
bepalen moet het berekeningsaantal erfparkeren van de parkeernorm worden 
afgetrokken. Het uiteindelijke aantal is afhankelijk van de prijscategorie van de woningen 
en het type parkeervoorziening op eigen erf (zie onderstaande tabel). 
In de loop van de planontwikkeling zullen in de huidige opzet uiterlijk 795 
parkeerplaatsen voor de grondgebonden woningen beschikbaar zijn. 
 
Parkeervoorzieningen 
In het gebied zijn een aantal extra parkeermogelijkheden opgenomen op en langs de 
openbare wegen en in de nabijheid van recreatieve voorzieningen. Aangezien de binnen 
het plangebied aanwezige recreatieve voorzieningen primair bedoeld zijn voor de 
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wijkbewoners, is het niet nodig om conform de CROW-richtlijnen het aantal parkeer-
plaatsen te realiseren maar kan met een beperkter aantal plaatsen worden volstaan.  
In het plangebied is hiervoor afdoende ruimte gereserveerd zodat bij gebleken behoefte 
hieraan kan worden voldaan (zie onderstaande tabel). 
 

Uitvoeringsfasen 1 2 3 4 5 Totaal 

Parkeerplaatsen woningbouw       

op eigen erf gemiddeld 1,8 
parkeerplaatsen 

178       196 180 142   99  795 

Parkeerplaatsen openbare 
ruimte 

  

Langsparkeren 
parkeervakken 

  18 
  15 

  25
  10

  17
  14

   9
 15

    6
  10

   75 
   64 

Parkeerplaatsen (overige)   

Garages appartementengebouw   11   10     8   16    45 

Clubhuis     6     6     3    6    21 

   

Totaal parkeren plangebied 228 247 222 172 178 1047 

 
1.5.4 Onderlinge samenhang 
Gekozen is om in het plan de locatie van de woningbouw, haven, water en 
(semi-)openbare ruimte reeds stringent vast te leggen. Daarmee dwingt het plan de 
voorgestane sociale cohesie en de opzet van een ‘country club’ in zekere mate reeds af.  
 
De openbare gebieden betreffen in het bijzonder de gronden die zijn aangewezen voor 
Verkeer-Verblijf en uitmonden in de haven. In het natuurgebied van het plan, als 
onderdeel van de ecologische zone zal ook openbare toegankelijkheid aan de orde 
kunnen zijn voorzover dit met het bijzonder karakter wenselijk wordt geacht. Voor het 
overige handelt het primair om particuliere gronden die deels in verenigingsverband 
(vereniging van eigenaren) worden ontwikkeld en beheerd zoals het golfterrein en de 
recreatieve voorzieningen. De grondgebonden woningen en de beperkt gestapelde 
bouw betreffen volledig particuliere gronden. 
 
1.6 Digitaal bestemmingsplan 
Het voorliggende bestemmingsplan is een analoge (papieren) versie, in een vorm zoals 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en het Besluit op de ruimtelijke ordening dit 
voorschrijven. 
Van het plan is eveneens een digitale versie ontwikkeld. Daarmee wordt gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden die de informatietechnologie biedt en wordt tevens 
ingespeeld op de wensen van de gemeente inzake digitale toegankelijkheid van 
informatie aan de burger.   
 
Het digitale bestemmingsplan voldoet aan alle eisen die aan een digitaal 
bestemmingsplan worden gesteld. Hierbij kan worden gedacht aan het IMRO, NEN 
3610 gemeentelijk en NEN 1878 model. 
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Het digitale bestemmingsplan kan hierdoor in het automatiseringssysteem worden 
geïmplementeerd voor bijvoorbeeld de ontsluiting via intra- en/of internet. Tevens kan 
het plan digitaal worden uitgewisseld. 
 
In verband met de in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) op te nemen 
nevenschikking, zal het analoge bestemmingsplan naast het digitale plan blijven 
bestaan. Beide plannen zijn overigens identiek; het analoge plan is een 'uitdraai' van het 
digitale plan.  
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2. KADER 
 
In dit hoofdstuk komen de relevante beleidsonderwerpen en de wet- en regelgeving  van 
het Rijk, de provincie Flevoland en van de gemeente Lelystad aan de orde. Deze 
vormen uiteindelijk het kader waarbinnen de voorgestane planologische en 
milieukundige (her)ontwikkelingen in het onderhavige plangebied zullen plaatsvinden.   
 
2.1 Rijksbeleid 
Het Rijksbeleid is neergelegd in de Nota Ruimte. Op achtereenvolgens 17 mei 2005 en 
17 januari 2006 is door de Tweede en Eerste Kamer der Staten Generaal ingestemd 
met de Nota Ruimte. Hiermee is de procedure van de planologische kernbeslissing, 
zoals aan gegeven in de Wet op de Ruimtelijke Ordening afgerond. De Nota Ruimte is 
een strategische nota op hoofdlijnen, waarin het ruimtelijk beleid zoveel mogelijk is 
ondergebracht. Met de bekendmaking op 27 februari 2006 in onder andere de 
Staatscourant is de Nota Ruimte formeel in werking getreden, waarmee de Vierde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening Extra (Vinex) en het Structuurschema Groene Ruimte zijn 
komen te vervallen. 
 
Het Rijk streeft naar vitale en aantrekkelijke steden en een vitaal en aantrekkelijk 
landelijk gebied binnen een context waarbij een aanzienlijke vraag naar meer ruimtelijke 
kwaliteit samengaat met een voortgaande behoefte aan extra ruimte. Om deze 
doelstelling te bereiken, beoogt het Rijk een integrale aanpak, waarbij bundeling, 
concentratie van bebouwing, verscheidenheid, transformatie van bestaand stedelijk 
gebied en menging van functies de belangrijkste thema’s vormen.   
 
In de Nota Ruimte streeft het Rijk naar het verhinderen van een eenzijdige 
samenstelling van de bevolking binnen woonwijken voor zover dit voortvloeit uit 
hetzelfde woningaanbod. Het Rijk stimuleert daartoe meer variatie in het woningaanbod. 
Volgens de Nota Ruimte zijn vooral in en rond de stad meer hoogstedelijke woonmilieus 
nodig. Dat voorkomt een trek van midden- en hogere inkomensgroepen uit de stedelijke 
omgeving en derhalve verschraling van het stedelijk leefmilieu en van de daaraan 
gekoppelde voorzieningen. 
 
In de Nota Ruimte blijft de beleidslijn gehandhaafd om wonen en werken te bundelen in 
stedelijke gebieden en daarnaast ruimte op het platteland te bieden. In de nota wordt 
aangegeven dat de zogenoemde ‘rode contouren’ uit de nimmer vastgestelde Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening, aanduidende de gebieden waarin uitbreiding van 
woonbebouwing in beginsel aan de orde zou mogen zijn, slechts nog in specifieke 
situaties van toepassing zullen zijn. In het algemeen wordt gesteld dat de steden 
aantrekkelijker moeten worden voor inwoners met midden en hoge inkomens. Daarom 
wordt het beleid mede afgestemd op de vraag naar centrumstedelijke milieus, 
groenstedelijke milieus en naar meer ruimte in en om de woning. De provincies krijgen 
tot taak dit beleid verder op regionaal niveau af te kaderen.  
 



11 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

Bij de situering en inrichting van het plangebied is rekening gehouden met eventuele 
toekomstige verbredingen van de hoofdinfrastructuur uit de Nota Ruimte. De 
hoofdverbindingsassen als belangrijk onderdeel van de nationale 
Rijkshoofdinfrastructuur, zijn daartoe op de toelichtende kaarten van de Nota Ruimte 
aangegeven. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Nota Mobiliteit, zijnde een nieuw 
nationaal verkeer- en vervoersplan in de zin van de Planwet Verkeer en Vervoer.  
 
Het is evenwel niet noodzakelijk om langs alle wegen ruimte van de hoofdinfrastructuur 
vrij te houden, doch in het onderhavige geval is ten behoeve van de Rijksweg A6 een 
afdoende groenstrook (vrijwaringzone) ter breedte van circa 50 meter beschikbaar vanaf 
de bestaande kantverharding tot aan de geprojecteerde geluidsvoorziening c.q. 
bouwgrenzen van de woningbouw. 
 
2.2 Provinciaal beleid 
 
2.2.1 Bestaand beleid 
Bij het tot stand komen van het eerste Omgevingsplan 2001-2005 van de provincie 
Flevoland is de onderhavige locatie aangeduid als onderdeel van de inrichtingsstudie 
Midden Flevoland. In deze inrichtingsstudie zou worden gekeken naar een verstedelijkte 
zone tussen Lelystad en Dronten. In de planperiode 2001-2005 van het Omgevingsplan 
moest deze studie worden gemaakt. Inmiddels is het duidelijk dat de Inrichtingsstudie 
Midden Flevoland niet uitgevoerd zal worden in de planperiode. 
 
In de provinciale Woonvisie wordt gesteld dat Flevoland thans een beperkt aantal 
woonmilieus kent en dat er vanuit de woningmarkt behoefte is aan andere woonmilieus 
(anders dan de “rijtjeswoningen-milieus”) op diverse plekken in de provincie. De 
woonmilieus hebben ook een sterke relatie met de (steeds gedifferentieerdere) 
leefstijlen van personen. Groen-blauwe woonmilieus komen aan deze doelstelling 
tegemoet. Dit soort milieus kan vooral worden gesitueerd aan de randen van Lelystad 
en Almere, “landelijk wonen nabij de stad”. 
 
In het nieuwe Structuurplan van de gemeente Lelystad zijn de plannen van het 
Golfwoongebied opgenomen voor deze locatie. De gemeente stelt zich op het standpunt 
dat als de Inrichtingsstudie alsnog uitgevoerd gaat worden dat de ontwikkeling van de 
onderhavige locatie voor het door de gemeente Lelystad gewenste doel geïntegreerd 
dient te worden. De reactie van Burgemeester en wethouders op de Hoofdlijnennota 
Omgevingsplan van de provincie Flevoland maakt hiervan al gewag.  
 
2.2.2 Nieuw beleid 
Inmiddels heeft de genoemde gemeentelijke reactie geleid tot een aanpassing van het 
provinciaal Ontwerp Omgevingsplan 2006 voor de periode 2006-2015. Vanaf 27 maart 
2006 lag dit Ontwerp Omgevingsplan ter visie. Daaruit valt op te maken dat de locatie 
van het golfwoongebied volledig is betrokken bij het stedelijk gebied dat moet voorzien 
in de ruimtebehoefte van Lelystad.  
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Zowel aan Almere als aan Lelystad is een primaire taak toebedeeld om in de 
ruimtebehoefte voor wonen en werken te voorzien. De gemeente Lelystad kan zich op 
termijn ontwikkelen tot een stad met meer dan 120.000 inwoners. De A6 vormt daarbij 
de begrenzing van het stedelijk gebied (Ontwerp Omgevingsplan pag. 73). In figuur 12, 
pag. 57 van het Ontwerp Omgevingsplan heeft de provincie de contouren van het 
stedelijk gebied voor Lelystad aangegeven.  
 
Het Omgevingsplan 2006 is op 2 november 2006 vastgesteld. 
 
2.2.3 Anticipatie 
Ten behoeve van de uitvoering van het woningbouwplan dat basis zal vinden in het 
voorliggende bestemmingsplan zijn er samenwerkingsovereenkomsten gesloten tussen 
de gemeente Lelystad en de planrealisator. In de planning is opgenomen dat er, 
vooruitlopend op het van kracht worden van het bestemmingsplan, een aanvang wordt 
gemaakt met de zogenaamde 0-fase en fase 1, welke onder meer de bouw behelst van 
het clubgebouw, ca. 100 (model)woningen, technische ruimten en de geluidswal. Dit 
geschiedt overigens zodra een reëel uitzicht bestaat op de realisering van het 
woningbouwproject binnen het totale plangebied. Om dit mogelijk te maken zal tijdens 
de procedure van het bestemmingsplan gestart worden met een vrijstellingsprocedure 
(art. 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Tevens is er reeds, vooruitlopend op de 
vaststelling van het Omgevingsplan 2006, door de planrealisator verzocht om af te 
wijken van het vigerende Omgevingsplan, aangezien dit woningbouwproject volledig 
samenvalt met het nieuwe provinciale beleid. Nu het provinciaal Omgevingsplan 2006 
door de Provincie Flevoland op 2 november 2006 is vastgesteld,  zal Gedeputeerde 
Staten worden verzocht om toepassing van artikel 19, lid 2 WRO voor het verlenen van 
vrijstellingen. Daarop aansluitend kunnen dan de desbetreffende bouwvergunningen 
worden verleend.  
 
2.3 Gemeentelijk beleid 
De raad van de gemeente Lelystad heeft op 7 april 2005 inmiddels het Structuurplan 
Lelystad 2015 “met een doorkijk naar 2030” vastgesteld. Op de kaart behorende bij het 
structuurplan, is de locatie waar het onderhavige bestemmingsplan betrekking op heeft, 
aangewezen voor natuurlijk en stedelijk groen met woonaccenten. De onderhavige 
locatie is geprojecteerd in de omgeving Oostrandpark (het zg. Wooneiland 7, pag. 113 
van het structuurplan). 
 
Structuurbeeld 2015 
De opgave betreft vooral de uitbreiding van de woonfunctie. Hier dienen een hoge 
kwaliteit van de woningen en woonomgeving gewaarborgd te worden, met een 
uitstraling van een buitenplaats; oftewel suburbaan wonen in een groene setting. 
Dit is des te meer van belang omdat de locatie direct aan de A6 gelegen is en hiermee 
een van de visitekaartjes van Lelystad is. De presentatie van Lelystad zal vooral het 
beeld van verscheidenheid en kwaliteit moeten achterlaten.  
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Duurzaam bouwen heeft potenties op deze woningbouwlocatie. In samenspraak met de 
planrealisator zijn kwaliteitsnormen met betrekking tot deze woningbouwlocatie, de 
woning en de buitenruimte vastgelegd. 
 
In de verdere plannen voor dit wooneiland dient de ecologische zone langs de 
Oostervaart betrokken te worden. 
 
In lijn met de bedoelingen van het structuurplan, zijn de woningbouwstroken binnen het 
voorliggende bestemmingsplangebied  als kenmerkende woonaccenten opgenomen 
binnen een overwegend groene structuur met een sociaal en recreatieve functie in de 
vorm van een golfterrein. Vandaar het begrip "golfwoongebied". De ecologische zone is 
geprojecteerd op en parallel aan de Oostervaart. 
 
2.4 Wet- en regelgeving 
 
2.4.1 De waterparagraaf 
In navolging van de voorstellen van de Commissie Waterbeheer 21ste eeuw streven 
gemeenten en waterschappen ernaar om water medesturend te maken bij ruimtelijke 
plannen, om zo het waterbeheer meer duurzaam te maken. Daartoe zijn de Bestuurlijke 
notitie Watertoets en de bijbehorende Handreiking Watertoets opgesteld, waarin is 
aangegeven op welke wijze de betrokken partijen (initiatiefnemer, waterbeheerder en 
planbeoordelaar) tot een betere samenwerking kunnen komen. 
De Watertoets verplicht de initiatiefnemer voor ruimtelijke plannen de waterbeheerder 
(veelal waterschap) in de vroege fase van planontwikkeling, d.w.z. vóór het artikel 10 
Bro-overleg en vóór de terinzagelegging van het ontwerpplan, in te schakelen bij de 
ontwikkeling van ruimtelijke plannen. Aan deze uitgangspunten is bij de voorbereiding 
van het bestemmingsplan consequent de hand gehouden. Deze waterparagraaf is 
daarvan het resultaat. Het overleg met het Waterschap is met name voor dit 
bestemmingsplan van wezenlijke betekenis vanwege de meervoudige rol die het water 
binnen het plangebied vervult.  
 
De watertoets moet ruimtelijke besluiten toetsen aan de volgende criteria (Min V&W, 
2000): 
1 de activiteit mag in beginsel geen belemmering vormen voor het vasthouden, bergen 

en afvoeren van water in het deelstroomgebied. 
2 geen afwenteling van waterproblemen op andere delen van het deelstroomgebied. In 

ieder geval wordt daarbij betrokken de trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren van 
water’. 

3 indien toch een beslissing valt met nadelige gevolgen voor het watersysteem, moet 
worden aangegeven welke maatregelen nodig zijn om het watersysteem op orde te 
houden.  

 
In navolging van dit beleid is voor de gemeente Lelystad een waterplan opgesteld. Dit 
plan bevat de vertaling van het gewenste waterbeheer (‘watervisie’) naar 



14 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

inrichtingsmaatregelen op hoofdlijnen. Het waterplan is opgesteld waarbij rekening 
gehouden is met het vigerend beleid in de Vierde Nota Waterhuishouding (ministerie 
van V&W), de startovereenkomst “Waterbeleid 21e eeuw” (WB 21), de “Handreiking 
watertoets” (ministerie van VROM), het Provinciaal Omgevingsplan (Provincie Flevo-
land) en het Waterbeheersplan 2002  2005 “Water in beweging” (Waterschap Zuider-
zeeland).  
 
Basisprincipes van dit beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van 
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is in WB 21 geconcludeerd in 
de twee drietrapsstrategieën voor: 
 
- waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren). 
- waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 
 
De gemeenteraad heeft op 8 januari 2004 de in het waterplan Lelystad geformuleerde 
visie vastgesteld.  
 
In het onderhavige plan zijn de maatregelen uit het waterplan opgenomen welke in het 
gebied zijn voorzien. Tevens is door de planrealisator een onderzoek verricht naar de 
waterstructuur in het plangebied (bijlage 3 bij deze plantoelichting) 
Voor het toekomstig in te richten gebied wordt gestreefd naar een duurzaam, veilig en 
gezond waterbeheer. Omdat de inrichting van het gebied gevolgen heeft voor de 
inrichting van het watersysteem en de waterketen, is het proces van de watertoets 
gevolgd. Aanvullend heeft ten behoeve van het onderhavige bestemmingsplan inmid-
dels overleg plaatsgevonden met het Waterschap Zuiderzeeland. Het Waterschap is 
accoord met het voorgestelde watersysteem in het plangebied. Daarbij zijn werk- en 
procedureafspraken gemaakt waarbij het Waterschap de regierol op zich heeft genomen 
voor de vereiste procedure ten aanzien van het peilbesluit, eventuele keurontheffingen 
en toetsing van civieltechnische waterhuishoudkundige werken en werkzaamheden. 
 
Bestaande situatie 
Waterkwantiteit 
Het plangebied ligt in het peilvak Lage Vaart dat een streefpeil heeft van NAP -6,20 m. 
De Oostervaart  die in open verbinding staat met de Lage Vaart, heeft dientengevolge 
eveneens een streefpeil van -6,20 m NAP. Het woningbouwplan dient hierop afgestemd 
te worden. De water aan- en afvoer van het plangebied vindt plaats via de Oostervaart 
en enkele oost-west georiënteerde kavelsloten. 
De aansluiting van de haven (met ligplaatsen) op de Oostervaart dient te beantwoorden 
aan de Richtlijnen Vaarwegen (RVW 2005) van Rijkswaterstaat. Daarvoor is ook 
vergunning vereist van de provincie Flevoland. De Oostervaart is bestemd voor schepen 
tot vaarklasse II.  
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Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit wordt door waterschap Zuiderzeeland op twee locaties nabij het 
plangebied gemeten. De waterkwaliteit is over het algemeen nutriëntenrijk, waarschijnlijk 
door de landbouwactiviteiten en nutriëntrijke, brakke kwel die optreedt richting de 
watergangen.  
 
Grondwater 
In Lelystad treedt nagenoeg geen kwel op vanwege de slecht doorlatende deklaag.  
Nabij de Vaarten op NAP -6,20 m (orde hectometers) treedt echter wel kwel op doordat 
de vaarten zijn uitgegraven tot op het pleistocene dekzand. Dit effect wordt kleiner op 
grotere afstand van de Vaarten. Op basis van het te verwachten nieuwe peilbesluit, 
wordt een hoger grondwaterpeil ingesteld van -5,40 NAP. 
 
Drooglegging 
De maaiveldhoogte varieert tussen de NAP -4,0 en NAP -4,5 m. Gelet op het streefpeil 
van NAP -6,20 m varieert de drooglegging derhalve tussen de 1,7 en 2,2 m. De 
gemiddelde drooglegging bedraagt 1,80 m. 
 
Inrichting en beheer 
Waterhuishouding in ontwerp  
In het stedenbouwkundig plan is gekozen voor het instellen van een nieuw peilgebied 
waarin een hoger peil dan in de Oostervaart heerst. Een afzonderlijk peilgebied biedt 
tevens mogelijkheden voor flexibel peilbeheer. Het hogere peil wordt bepaald aan de 
hand van het stijghoogteniveau van het eerste watervoerend pakket (balans tussen kwel 
en wegzijging), de droogleggingeisen van gebouwen en infrastructuur, en de maximale 
berging van gebiedseigen water (waterkwaliteit).  
 
Indien het gebied op het peil van de Oostervaart  zou worden gehouden, moet rekening 
worden gehouden met een forse peilstijging in de Oostervaart van 1,20 m tot NAP –5,0 
m bij een bui van één keer per 100 jaar. Een dergelijke situatie is niet wenselijk. Tevens 
geldt voor nieuw stedelijk gebied een afvoernorm van maximaal 1,5 l/seca/ha tot aan 
een neerslaggebeurtenis met een herhalingstijd van 100 jaar. Zonder apart peil is deze 
afvoernorm niet goed aan te houden. 
 
Alle neerslag binnen het plangebied wordt zoveel mogelijk direct of indirect geloosd op 
de opgestuwde watergangen. Het in te stellen peil en de toelaatbare peilfluctuatie in het 
plangebied wordt op basis van berekeningen en in overleg met het waterschap voor-
lopig bepaald tussen de -5,4 en -5,7m NAP.  
 
Overtollig water in het plangebied wordt via de Sloot langs de ecologische zone en de 
haven geloosd op de Oostervaart.  
Het waterpeil in de te handhaven en deels te vergroten sloten rondom het plangebied 
worden gekoppeld aan het peil binnen het plangebied.  
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Waterberging 
Het watersysteem dient te voldoen aan het criterium geen inundatie (stijging waterpeil  
laagste aangrenzende maaiveldpeil) bij een bui die statistisch eenmaal per 100 jaar 
voorkomt en een afvoernorm van 1,50 l/s.ha. Daarbij wordt rekening gehouden met 
eventuele toekomstige maaivelddaling. De berekeningen zijn opgenomen en door het 
Waterschap getoetst in de toelichting behorende bij het Peilbesluit.  
 
Watervoorziening en beregeningswater 
Met het invoeren van een afzonderlijk peilgebied met een flexibel waterpeil wordt 
gestreefd naar het zoveel mogelijk vasthouden van kwalitatief goed water en het 
vermijden van de inlaat van gebiedsvreemd water. Desondanks zal in de droge perioden 
behoefte bestaan aan extra water om te voorkomen dat de waterdiepte te gering wordt.  
 
Inlaat van water is niet mogelijk vanuit de Oostervaart of de verder weg gelegen Lage 
Vaart. De waterkwaliteit van de Lage Vaart is beter dan die van de Oostervaart maar 
nochtans niet voldoende. 
 
Beregening van de golfbaan vindt plaats met in bassins opgevangen hemelwater. Deze 
bassins zijn gesitueerd in het plangebied. De bassins worden gevuld met hemelwater 
van uit het plangebied. De bassins worden niet gevuld met planwater. Ten behoeve van 
de beregening van het golfterrein (grens)  is circa 6000 m3 hemelwater nodig. Indien de 
bassins vol zijn, stort het water over in het planwater. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit en natte natuur 
Door het opzetten van het waterpeil en het zoveel mogelijk benutten en vasthouden van 
de neerslag in het eigen watersysteem worden condities voor een goede waterkwaliteit 
gecreëerd. Stilstaand water moet worden voorkomen en dit geldt dan ook voor de in het 
plangebied opgenomen waterpartijen. Het nut en de noodzaak van een circulatiepomp 
waarmee het water in de ‘ring’ kan worden rondgepompt, wordt in overleg met de 
ecoloog van het Waterschap nader onderzocht.  
In het plan is rekening gehouden met de ecologische verbindingszone langs de 
Oostervaart. 
 
Bouwrijp maken en drooglegging 
Het gebied wordt bouwrijp gemaakt volgens de cunettenmethode. Er wordt voorzien in 
een minimale drooglegging van 1,20 m voor woningen met kruipruimte en 0,90 m voor 
woningen zonder kruipruimte. Voor de wegen wordt uitgegaan van een minimale 
drooglegging van 1,20 m., rekening houdend met een opbolling van de grondwaterstand 
van 0,20 m. De wegen, woningbouwkavels en de golfbaan worden alle gedraineerd. 
 
Inrichting watergangen en kunstwerken 
Waterdiepte in de watergangen bedraagt bij een maximaal peil  minimaal 1.25 m en 
plaatselijk 1.0 m. Duikers hebben een maximale lengte van 25 m en een diameter van 
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800 mm. De minimale diameter voor duikers is 800 mm en voor belangrijke 
watergangen 1,5 bij 2,5 meter.  
Watergangen worden afgewerkt met natuurvriendelijke oevers conform de voorbeelden 
in het waterplan Lelystad. In de argumentatie behorende bij de aanvraag voor het 
peilbesluit zijn de profielen weergegeven. 
 
De waterdiepte van de haven wordt afgestemd op de diepgang van de verwachte 
plezierjachten. Vorm en inrichting van de haveningang worden afgestemd op de zuiging 
van passerende vrachtschepen, mede ter voorkoming van een sterke onderstroom bij 
het passeren van schepen in de Oostervaart.  
 
Riolering 
In het plangebied wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Hemelwater van daken 
kan rechtstreeks worden geloosd op een watergang, mits er geen uitloogbare 
bouwmaterialen worden toegepast. Hemelwater van straten met meer dan 1000 
voertuigbewegingen per dag en parkeerterreinen met meer dan 50 plaatsen wordt 
indirect via infiltratie (bodempassages) in de bodem geloosd. In het plangebied worden 
daarom ruimten gereserveerd voor infiltratievoorzieningen. Het ontwerp van deze 
voorzieningen, welke zullen worden opgenomen in de bermen langs de wegen, zal 
vooraf ter controle worden voorgelegd aan en besproken met het Waterschap. 
 
Beheer en onderhoud 
Ten aanzien van het onderhoud van watergangen en oevers zal een nadere afweging 
plaatsvinden tussen onderhoud vanaf de kant en het inzetten van maaiboten.  
Bij onderhoud vanaf de kant dient het ontwerp van de waterpartijen daarop te worden 
afgestemd (onderhoudsstrook en maximale breedte). 
 
Over de uitvoering van beheer en onderhoud van de watergangen in het plangebied 
zullen te zijner tijd afspraken worden gemaakt tussen de gemeente, het waterschap en 
mogelijk een vereniging van eigenaren.  
 
2.4.2 Ecologie 
Om inzicht te krijgen in de huidige natuurwaarden in het om het plangebied en de 
eventuele gevolgen van de geplande ontwikkelingen op de aanwezige waarden, dient in 
het kader van het bestemmingsplan een toetsing aan de Natuurbeschermingswet 
(gebiedstoets) en de Flora- en Faunawet (soortentoets) plaats te vinden. De 
internationale verplichtingen uit de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn inmiddels 
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet.  
 
Gebiedstoets 
De minister van LNV kan in het kader van de Natuurbeschermingwet gebieden 
aanwijzen als beschermd natuurmonument of ter uitvoering van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. De Vogelrichtlijn is gericht op het beschermen van de in het wild levende 
vogelsoorten en op de instandhouding van de habitats die het leefmilieu voor deze 
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soorten vormt. De Habitatrichtlijn is gericht op het instandhouden van natuurlijke en 
halfnatuurlijke habitats en de bescherming van wilde flora en fauna. Om schade aan de 
natuurwaarden waarvoor Vogel- en Habitatgebieden zijn aangewezen te voorkomen  
bepaalt de Natuurbeschermingswet dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit 
van habitats kunnen verslechteren of een verstorend effect hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen, niet mogen plaatsvinden zonder vergunning 
(artikel 19d). Ook plannen moeten worden getoetst op hun gevolgen voor de Vogel- en 
Habitatgebieden (artikel 19j). 
 
Ten aanzien van het onderhavige plangebied kan worden opgemerkt dat het niet is 
aangewezen als beschermd natuurmonument of gebied ter uitvoering van de Vogel- of 
Habitatrichtlijn. Omdat het niet is uitgesloten dat projecten, plannen en andere 
handelingen die buiten de aangewezen gebieden worden ontwikkeld of uitgevoerd een 
effect kunnen hebben op de soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen, is hierover 
contact opgenomen met de provincie (bevoegd gezag). Vanuit de provincie is 
aangegeven dat geen kans bestaat op een significant negatief effect, waardoor er geen 
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet hoeft te worden verleend en ook 
het bestemmingsplan niet hoeft te worden getoetst aan de Natuurbeschermingswet. 
 
Naast het vorenstaande maakt het plangebied geen deel uit van de ecologische 
hoofdstructuur ingevolge de Nota Ruimte. 
 
Overigens betekent dit niet dat de buiten de aangewezen beschermde gebieden geen 
rekening gehouden moet worden met aspecten van natuurbescherming. Ook bij dit 
plangebied is een ecologische analyse aan de orde bij de inrichting van ruimtelijke 
ingrepen zoals bij de inpassing van de ecologische zone en de weg- en 
waterverkeerinfrastructuur. De Oostervaart met aanliggende houtwal maakt wel deel uit 
van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) als een bestaande of te 
ontwikkelen ecologische verbindingszone (Nota Natuur en Landschap 1999). Deze 
vormt  evenwel geen onderdeel van de landelijke Ecologische Hoofdstructuur 
(Natuurbeleidsplan 1990). Met betrekking tot de PEHS is een toetsing verricht welke als 
bijlage 4 bij deze plantoelichting is gevoegd. De in het plangebied opgenomen 
ecologische zone langs de Oostervaart heeft geen specifieke status of bescherming 
gekregen in het Provinciale Omgevingsplan. De ecologische zone staat los daarvan en 
is in dit plan uitsluitend opgenomen om een extra natuurbeschermingswaarde te 
creëren, onverminderd de doorvaart naar de haven. Van strijd met uitgangspunten van 
de ecologische hoofdstructuur is dan ook geen sprake. 
 
Soortentoets 
Op grond van de Flora- en Faunawet gelden algemene verboden (behoudens 
ontheffing) tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten en het 
beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van 
beschermde diersoorten. In principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en 
vissen die in Nederland voorkomen, beschermd.  
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Een uitzondering wordt gemaakt voor enkele schadelijke soorten. De toetsing aan de 
Flora- en Faunawet gebeurt overigens niet in het kader van het bestemmingsplan, maar 
bij de werkelijke uitvoering van het plan.  
Hierop vooruitlopend zal mede ook ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het 
onderhavige bestemmingsplan een verwachting worden uitgesproken over de eventuele 
gevolgen voor de beschermde planten- en diersoorten in het plangebied.  
 
In het kader van de Flora en faunawet zijn, zoals gezegd, nagenoeg alle zoogdieren, 
vogels en amfibieën beschermd. Dit geldt ook voor de in het plangebied voorkomende 
algemene soorten van deze soortengroepen. Beschermde plantensoorten en overige 
beschermde soorten zijn niet te verwachten.  
 
Voor de zoogdieren in het plangebied dient ontheffing te worden verleend in het kader 
van art. 75 van de Flora en Faunawet. Voor dat deel van de bescherming is ten aanzien 
van plannen de toetsing gericht op het vaststellen van mogelijke schade aan strikt 
beschermde soorten (vermeld in Bijlage 3 bij de wijziging van art 75 Flora- en Faunawet 
in 2005). Voor het onderhavige project heeft de provincie vastgesteld dat het plangebied 
nu volledig als een intensief agrarisch akkerbouwperceel wordt benut en dat daarom 
geen habitats aanwezig zijn van zodanige milieukwaliteiten dat die leefruimte bieden 
aan strikt beschermde soorten, waarvan het voorkomen bijgevolg met zekerheid kan 
worden uitgesloten. 
 
2.4.3 Archeologische waarden 
 
2.4.3.1  Algemeen 
In 1992 is het Europese Verdrag van Malta door een groot aantal EU-landen 
ondertekend, waaronder ook Nederland. Doelstelling van dit verdrag is de veiligstelling 
van het (Europese) archeologisch erfgoed. Dit moet met name gestalte krijgen in het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Concreet heeft dit tot gevolg dat bij de voorbereiding van 
bestemmingsplannen meer aandacht moet worden besteed aan de (mogelijke) 
aanwezigheid van archeologische waarden. Indien er sprake is van archeologische 
waarden, dient in het betreffende bestemmingsplan een beschermende regeling  ten 
aanzien van archeologische waarden opgenomen te worden. 
 
2.4.3.2  Provinciaal beleid 
In de Handreiking Gemeentelijke Plannen 2006 (Handreiking) hebben Gedeputeerde 
Staten aangegeven hoe in ruimtelijke plannen rekening gehouden kan worden met de 
cultuurhistorische waarden in een gebied (waaronder archeologische waarden). Voor 
kleine bodemverstoringen (circa 1 ha en kleiner) wordt een archeologische toets 
verlangd, indien op basis van de Archeologische Monumentenkaart (AMK), Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en archeologische vondstmeldingen 
(ARCHIS) sprake is van een hoge verwachting dan wel de aanwezigheid van een 
archeologische waarde.  In alle andere gevallen (plangebieden groter dan circa 1 ha) 
dient ook wanneer er sprake is van een lage dan wel een middelhoge verwachting 
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(IKAW) een archeologische toets te worden uitgevoerd. 
Voor terreinen van zeer hoge en hoge archeologische waarde dient (met name voor 
bestemmingsplannen voor het landelijk gebied) een aanlegvergunningenstelsel te 
worden opgenomen, waarbij bodemverstoringen als vergunningplichtig worden 
aangemerkt. Behoudenswaardige archeologische waarden dienen als zodanig te 
worden bestemd of te worden opgenomen in een dubbelbestemming. 
Een archeologische toets (bureauonderzoek en zo nodig inventariserend 
veldonderzoek) bestaat uit een onderzoek naar de verwachte aan- of afwezigheid, de 
omvang en de behoudenswaardigheid van archeologische waarde(n). Op basis van een 
dergelijk onderzoek wordt door de provincie een selectiebesluit genomen en vervolgens 
overeenkomstig dit besluit gehandeld. Als leidraad voor archeologisch veldonderzoek in 
het kader van de archeologische toets hanteert de provincie de Kwaliteitsnorm voor de 
Nederlandse Archeologie (KNA). Dit impliceert dat uitvoerende bedrijven erkend moeten 
zijn door de Commissie voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK).  
De provincie heeft een positief selectiebesluit genomen voor het plangebied. Dit 
betekent dat voor het behouden van belangrijke archeologische waarden in het 
plangebied (additionele) behoudsmaatregelen vereist zijn.  
 
2.4.3.3  Gemeentelijke uitwerking 
De gemeente heeft een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoek laten 
uitvoeren door BAAC B.V., Onderzoek- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie 
en Cultuurhistorie. Dit heeft geresulteerd in het rapport van september 2006 (bijlage 5 bij 
deze plantoelichting). Uitgangspunt is daarbij geweest te onderzoeken of, en zo ja op 
welke plaatsen binnen het plangebied nog ongestoorde archeologische resten te 
verwachten zijn, zodat het nieuwe plan kan worden gerealiseerd met zo gering 
mogelijke schade aan het bodemarchief.  
 
Eveneens is onderzocht welke maatregelen op het gebied van fysieke bescherming aan 
de orde zijn of waar archeologisch vervolgonderzoek eventueel nog noodzakelijk is. 
 
Het desbetreffende onderzoek, heeft allereerst betrekking op de fasen 0, 1 en 4 van de 
plannen. Daarbij handelt het om de aanleg van watergangen, de bouw van het clubhuis 
en 4 modelwoningen, de woningen in het centraal-noord gelegen plandeel en de aanleg 
van de haven met woningen in het zuid-west plandeel. De daarmee verband houdende 
werken zoals het aanbrengen van funderingen en het slaan van heipalen kunnen 
immers tot een bodemverstoring leiden tot in de pleistocene zandlaag met als gevolg 
een gerede kans op verstoring of vernietiging van archeologische waarden.  
 
Het concrete onderzoek omvatte een verkennend onderzoek met 58 mechanische 
boringen tot een diepte van maximaal 6.50 meter beneden maaiveld. Dit alles heeft 
geleid tot de navolgende conclusie dat er vermoedelijk sprake is van een lokale 
dekzandrug.  Deze ligt in het centraal westelijk deel van het plangebied. De top van de 
dekzandrug bevindt zich op ongeveer 8,4 à 8,9 meter –NAP, oftewel zo’n 4 à 5 meter 
beneden maaiveld en heeft een vermoedelijke omvang van circa 7,4 hectare. 
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Ter plaatse van de dekzandrug zullen in de verschillende fasen diverse 
grondwerkzaamheden kunnen plaatsvinden tot in de top van de dekzandrug. Het betreft 
hierbij het slaan van heipalen voor het clubhuis en vier modelwoningen in fase 0, 
respectievelijk over een oppervlakte van circa 800 en 2600 m2.   
 
Een deel van de woningen van fase 1, 4 en 5 bevindt zich eveneens op de dekzandrug. 
Het slaan van de damwanden rond de haven (fase 4) kan eveneens reiken tot deze 
dekzandrug.   
Een aantal grondwerkzaamheden reiken echter niet zo diep, zodat de dekzandrug 
daardoor niet aangetast wordt. Het betreft hierbij de aanleg van de watergangen en 
aanleg van infrastructuur (fase 0). Ook het uitgraven van de haven zelf (fase 4) leidt niet 
tot een verstoring van de top van het dekzand. De bodem van de haven bevindt zich 
namelijk een meter boven de top van het dekzand.  
 
Dit betekent in dit geval dat vervolgonderzoek in de vorm van karterend booronderzoek 
dient plaats te vinden op de genoemde locaties van het clubhuis en de desbetreffende 
woningen op de dekzandrug alsmede langs de haven waar damwanden worden 
geslagen.  
Een en ander heeft tot gevolg dat circa 3 à 4 hectare nader onderzocht moeten worden 
of sprake is van archeologische waarden. 
De pleistocene ondergrond in de rest van het plangebied ligt ruwweg op circa 9,0 à 9,5 
meter –NAP, oftewel meer dan 5,0 meter beneden maaiveld. 
Er zijn geen aanwijzingen voor oude kreekruggen of veraard veen waarin eventueel 
sporen van bewoning aanwezig zouden kunnen zijn.  
 
Gelet op de potentiële verwachtingen en/of archeologische waarden is in het 
bestemmingsplan een specifieke archeologische beschermingsregeling opgenomen in 
artikel 17 van de planvoorschriften. Verder is  een archeologische zone op de plankaart 
ingetekend. In dit planvoorschrift is bepaald dat binnen de archeologische zone in 
beginsel geen bebouwing mogelijk is wanneer de uitvoering daarvan kan leiden tot 
werken of werkzaamheden waarbij de zogeheten dekzandrug wordt aangetast. Die 
pleistocene grondlaag kan immers behoudenswaardig archeologisch materiaal bevatten. 
Tevens is voorzien in een aanlegvergunningstelsel voor andere werken en 
werkzaamheden die eveneens kunnen leiden tot beroering van deze dekzandrug.  
 
2.4.4 Welstand 
De gemeenteraad heeft op 17 juni 2004 de Welstandsnota vastgesteld. In deze nota zijn 
de in de gemeente geldende welstandscriteria opgenomen.  
Een naadloze afstemming tussen het bestemmingsplan en de welstandsnota is hierbij 
van groot belang. In het voorliggende bestemmingsplan is nadrukkelijk gekozen voor het 
op voorhand ontwikkelen van een op dit plangebied toegesneden specifieke 
welstandstoets. Daarvoor is een Beeldkwaliteitplan ontwikkeld waaraan de beoogde 
woonbebouwing zal beantwoorden. De in dit beeldkwaliteitplan opgenomen elementen 
en criteria zullen vervolgens worden toegevoegd aan de Welstandsnota (bijlage 9). 
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2.5 Milieuaspecten 
 
2.5.1 Algemeen 
Op korte termijn zullen in het plangebied nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Diverse 
milieuhygiënische aspecten in of nabij het plangebied, zoals hinder door bedrijvigheid, 
geluidsbelasting, bodemkwaliteit en de aanwezigheid van kabels en leidingen, kunnen 
beperkingen opleggen aan mogelijk nieuwe ontwikkelingen. Ten behoeve van het 
bestemmingsplan zijn de milieuhygiënische aspecten geïnventariseerd en in kaart ge-
bracht. De gronden binnen het bestemmingsplangebied waren tot op heden altijd in 
gebruik geweest voor agrarische doeleinden, te weten als akkerland. 
 
2.5.2 Hinder door bedrijvigheid 
Het plangebied biedt in beperkte mate ruimte aan kleinschalige bedrijvigheid. Het gaat 
daarbij om op het beperkte plangebied toegesneden voorzieningen zoals horeca, sport- 
en spelaccomodaties en aanverwante detailhandel en dienstverlening. Tevens biedt het 
plangebied ruimte aan een kleinschalige haven met aanverwante voorzieningen. Een en 
ander geschiedt op een schaal die past bij de diverse gebruiksfuncties en de 
woonfuncties.  
 
In de desbetreffende planvoorschriften bij het bestemmingsplan is een opsomming 
gegeven van de kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten die ter plaatse uitgeoefend 
mogen worden. Voor wat betreft de woningbouw zijn kleinschalige activiteiten toegelaten 
voor aangewezen beroepen en bedrijven tot een zekere oppervlakte van de woning of 
het perceel. In de definitiebepaling wordt een en ander nader omschreven, zulks in 
samenhang met bijlage 1 in de planvoorschriften.  
 
Van grote milieuvervuilers en/of zoneringsplichtige bedrijfsactiviteiten is geen sprake in 
het plangebied. Gezien de overwegende woonbestemmingen binnen het plangebied en 
de expliciet voor bedrijven bestemde bouwvlakken valt te verwachten dat de 
stedenbouwkundige opzet van het plan de mogelijkheid tot overlast en andere vormen 
van hinder in aanzienlijke mate voorkomt en in het uiterste geval goeddeels beperkt. De 
binnen de bestemming “Woondoeleinden” toegelaten huis-aan-huisberoepen en 
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten zijn in elk geval niet van dien aard dat overlast 
en hinder zijn te verwachten. 
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen milieubelastende (agrarische) 
bedrijven gevestigd waarvan de milieucirkels c.q. geurcontouren ten dele zich over het 
plangebied uitstrekken. 
 
2.5.3 Geluidbelasting verkeer en vervoer 
 
2.5.3.1  Verkeerslawaai 
Op grond van de Wet geluidhinder worden langs wegen geluidszones vastgesteld, 
waarbinnen bepaalde geluidsgevoelige bestemmingen, zoals woningen, niet kunnen 



23 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

worden gerealiseerd. De breedte van de zone is afhankelijk van de ligging van de weg 
in (buiten)stedelijk gebied en van het aantal rijstroken. 
 
Binnen het plangebied zijn langzaamverkeersroutes geprojecteerd met een 
verkeersbestemming voor verkeer met een maximum snelheid van 30 km per uur. 
Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt, hebben geen zone.  
 
Buiten en ten oosten van het plangebied loopt de Rijksweg A6. Ten westen van het 
plangebied loopt de Oostranddreef en ten noorden van het plangebied de Runderweg.  
Deze wegen kennen volgens de normering van de Wet geluidhinder een zonebreedte 
van respectievelijk 400 en 250 meter. Dit betekent dat de binnen die zones te realiseren 
woningen beoordeeld worden naar de grenswaarden van de Wet geluidhinder. 
Ten gevolge van deze infrastructuur mag de geluidsbelasting op de gevels van de te 
realiseren woningen ten hoogste 50 dB(A) bedragen met dien verstande dat nog tot ten 
hoogste 55 dB(A) (na aftrek van 2 dB(A) ingevolge art. 103 van de Wet geluidhinder) 
een ontheffingsprocedure nodig is. De minimaal daarvoor benodigde afscherming op de 
gevels van de woningen is een geluidwerende voorziening van 8,50 meter parallel aan 
de Rijksweg A6 en deels aan de noord- en zuidzijde van het plangebied over een lengte  
van 46 onderscheidenlijk 18 meter. Dit betreft een scherm van 5,5 meter op een wal van 
minimaal 3 meter hoog. Voor het verkeer op de Runderweg en de Oostranddreef wordt 
de grenswaarde niet overschreden.  
 
Door verkeerskundige maatregelen en toepassing van bepaalde geluidsabsorberend 
wegdekmateriaal kan de nodige geluidsreductie reeds bereikt worden. 
Uit de nadere akoestische rapportage van december 2006, versie 7 (bijlage 7) blijkt dat 
woningbouw in twee bouwlagen, binnen dit plangebied mogelijk is, behoudens bij enkele 
kavels. De geluidsbelasting is berekend op ten hoogste 50dB(A) op de geluidsgevoelige 
bestemmingen en geluidsgevoelige gevels. Derhalve behoeft geen ontheffings-
procedure (hogere waardeprocedure) gevolgd te worden. Het woningontwerp zal in een 
beperkt aantal gevallen een extra geluidswerende voorziening moeten hebben in de 
vorm van een “dove gevel”.(d.w.z. zonder openslaande geveldelen) waardoor het 
geluidsniveau op dat gevelelement buiten beschouwing blijft. De dove gevels zijn 
vermeld op een kaart in een bijlage bij het akoestisch onderzoek. De desbetreffende 
bouwgrenzen van het bouwvlak waarbinnen die wanden kunnen worden opgericht, zijn 
als zodanig ook op de plankaart aangegeven als “geluidwerende voorziening”. De naar 
die bouwgrens gekeerde gevels van de woningen zullen die geluidwerende voorziening 
krijgen. Dit geldt ook voor de twee appartementengebouwen ter plaatse van de Rijksweg 
A6. 
 

In de bijlagen 6 en 7 bij deze plantoelichting is een tweetal akoestische rapportages 
gevoegd. In het rapport van december 2006 zijn de gebruikte verkeerscijfers duidelijk 
vermeld in de desbetreffende tabel 2. Het gaat daarbij om een prognose voor 2015; de 
A6 is berekend met ruim 63.000 mvt/etmaal en de Runderweg met 3850 mvt/etmaal. De 
prognose voor de A6 is afkomstig van Rijkswaterstaat en de gemeente Lelystad is 
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verantwoordelijk voor de prognose van de Runderweg. Vervolgens zijn de gegevens en 
de prognoses over de verkeersintensiteiten opgenomen als basis voor de 
dimensionering van de geluidswal/scherm. 
 
2.5.3.2  Kleine luchtvaart 
In de Planologische kernbeslissing (PKB) voor de luchthaven Lelystad is de zogeheten 
47 BKL-contour (Besluit geluidbelasting kleine luchtvaart) over gronden binnen dit 
plangebied gesitueerd. Volgens de formele status van deze contour in de PKB, geldt 
deze contour met ± 2 BKL als toetsingskader voor de toekomstige ontwikkeling van de 
luchthaven.  
 

 
Uit het MERrapport fase 1 (Milieueffectrapport behorende bij de Aanwijzing 
luchtvaartterrein Lelystad 2001 verschenen 1 juni 2006) is op te maken dat de 47 BKL 
contour precies over de A6 valt ter hoogte van Buitenhof. Zie bijgaand plaatje. De 
vliegroute is ten oosten van de A6. Het gaat hier om fase 2 en dat is niet te verwachten 
binnen 10 jaar na nu. 



25 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

 
 
De voorgestane woningbouw leidt vanwege de ligging van het plangebied ten opzichte 
van de luchthaven en de aanvliegroutes, derhalve op zich niet tot beperking van de 
ontwikkelingen van de luchthaven.  
 
2.5.4 Luchtkwaliteit 
Ingevolge het Besluit luchtkwaliteit (Besluit van 11 juni 2001, Stb. 2001,269) dienen 
gemeenten bij de bevoegdheidsuitoefening op grond van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening de zogenoemde grenswaarden ten aanzien van in dit besluit met name 
genoemde stoffen in acht te nemen. 
Na enkele belanghebbende uitspraken van de bestuursrechter ten gevolge van welke 
bepaalde ruimtelijke ontwikkelingsprojecten geen doorgang konden vinden omdat 
terzake niet was aangetoond dat de grenswaarden werden behaald, heeft het Kabinet 
het zg. Besluit luchtkwaliteit 2005 vastgesteld (Besluit van 20 juni 2005, Stb. 2005,316). 
Laatstbedoeld besluit kent op punten minder stringente vereisten dan het besluit uit 
2001 (zg. ‘saldo-benadering’ en het bij de berekening van fijn stof (PM10) buiten 
beschouwing laten van zeezout en stoffen voortvloeiende uit natuurverschijnselen). 
 
Het nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 is thans inmiddels – met terugwerkende kracht tot 
4 mei 2005 - in werking getreden.  
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Het Besluit luchtkwaliteit 2001 is in eerste instantie uitgangspunt geweest bij de 
rapportage van DHV. Ondanks dat het nieuwe Besluit luchtkwaliteit 2005 minder 
stringent is dan het voormalige Besluit luchtkwaliteit, is er voor gekozen om nieuwe 
rapportage onder vigeur van het nieuwe besluit te doen opstellen (actualisering). 
Blijkens deze rapportage worden de grenswaarden uit hoofde van het besluit nergens 
met betrekking tot de in het besluit genoemde stoffen overschreden. Hoewel het 
plangebied naast de Rijksweg A6 is gelegen, blijkt uit het onderzoek van DHV dat het 
feit dat het plangebied ten westen daarvan is gelegen en er in de omgeving van het 
plangebied voornamelijk sprake is van westenwind, tot bedoeld resultaat heeft geleid 
(bijlage 8). 
 
2.5.5 Milieueffectrapportage/leefomgeving (habitat) 
Met betrekking tot het onderhavige plan geldt geen verplichting tot het maken van een 
milieueffectrapportage en / of een verplichting tot toepassing van de artikelen 7.8a tot en 
met 7.8d van de Wet milieubeheer. 
 
In het plangebied wordt niet voorzien in verkeersinfrastructurele werken waarvoor de 
MER-plicht bestaat. Zo worden er slechts wegen aangelegd ter ontsluiting van het 
plangebied zonder dat er sprake is van hoofdwegen. De aanleg van de golfbaan valt 
hier evenmin onder deze plicht nu het plan in de voorschriften uitdrukkelijk uitgaat van 
een oppervlakte van minder dan 20 ha. en bovendien is een ruime afstand daarvan 
voorgeschreven  ten opzichte van de ecologische verbindingszone. Uitbreidingen van 
de golfbaan zijn niet mogelijk.  
 
Het woningbouwplan is van te beperkte omvang om MER-plichtig te zijn. MER-
plichtigheid ontstaat eerst bij de bouw van 2000 woningen (buiten de bebouwde kom) of 
van 4000 woningen (binnen de bebouwde kom). De aanleg van de haven omvat slechts 
maximaal 60 ligplaatsen zodat de Mer-plicht evenmin hierop van toepassing is; daarvoor 
geldt in deze situatie een aantal van 250 ligplaatsen volgens het Besluit 
milieueffectrapportage 1994. De MER-beoordelingsplicht is overigens aan de orde bij 
tenminste 100 ligplaatsen. 
 
In dit kader is tevens van belang te melden dat het bestemmingplan geen kader schept 
voor een strategische milieubeoordeling (SMB) en is er geen passende beoordeling 
vereist op grond van de Habitat richtlijn.  
 
2.5.6 Bodemkwaliteit 
Ten behoeve van de beoogde woningbouw en recreatieve functies binnen het 
plangebied is een verkennend bodemonderzoek voor het desbetreffende terrein ten 
zuiden van de Runderweg en ten westen van de Rijksweg A6 uitgevoerd. Uit historisch 
onderzoek is af te leiden dat de tot het plangebied te rekenen gronden uitsluitend voor 
agrarische doeleinden, in het bijzonder voor akkerland, zijn aangevoerd. 
 
Uit het bodemonderzoek d.d. mei 2005 is gebleken dat de bodem (grond + grondwater) 
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een zodanige kwaliteit hebben dat deze geen belemmering oplevert voor de realisering 
van dit bestemmingsplan en de herontwikkeling van dit gebied. Derhalve is voor dit 
plangebied een geschiktheidverklaring door Burgemeester en wethouders van Lelystad 
afgegeven.  
 
2.6 Externe veiligheid 
In verband met de aanwezigheid van de Rijksweg A6 nabij het plangebied is bezien in 
hoeverre de externe veiligheid met betrekking tot groepsrisico ten gevolge van het 
vervoer van gevaarlijke stoffen in geding is. De Risicoatlas van AVIV heeft uitgewezen 
dat de desbetreffende (veiligheids)risicocontour direct ter plaatse van de afgrenzing van 
het wegdek ligt, zodat de externe veiligheid genoegzaam is gewaarborgd. De 
grenswaarde en afstanden terzake ingevolge het Besluit externe veiligheid/inrichtingen 
(BEVI) worden niet overschreden ten opzichte van het als “kwetsbaar gebied” te 
kenschetsen woningbouwplan. Bijgevolg is voldaan aan het bepaalde in artikel 5 van 
genoemd BEVI, alwaar de grenswaarde in artikel 8 is aangegeven op 10-6 per jaar.  
 
Ook in relatie tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Runderweg en tot het 
watervervoer over de Oostervaart worden de grenswaarden als bedoeld in artikel 8, 
eerste lid, ten aanzien van de hoogte van het groepsrisico (art. 12 en 13 BEVI) en de 
afstanden krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer in acht genomen ten opzichte 
van de in dit plangebied opgenomen woningbouw. 
 
Ook voor het overige is niet gebleken dat de externe veiligheid BEVI in geding is. In het 
havengebied is evenmin voorzien in verkoop of belevering van brandstoffen voor de 
plezier- of recreatievaart dan wel in onderhoudsvoorzieningen. 
 
Ter wille van de inzichtelijkheid is de risicocontour externe veiligheid in relatie tot de 
Rijksweg A6 (plaatsgebonden risico) op de plankaart aangegeven.  
 
2.7 Kabels en leidingen 
Uit informatie is gebleken dat een aantal 10 Kv-kabels op circa 7 meter uit de 
beschoeiing van de Oostervaart in een strook ter breedte van 1 meter aanwezig zijn. Bij 
de inrichting van het plangebied is hiermee rekening gehouden.
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3. PLANBESCHRIJVING 
 
3.1 Juridisch systeem 
Het bestemmingsplan kent uitsluitend gedetailleerde bestemmingen. Dit betekent dat de 
desbetreffende voorschriften een rechtstreeks toetsingskader vormen voor bouwplannen 
en op generlei wijze uitwerking behoeven. Tevens bieden de voorschriften het raamwerk 
waarbinnen het gebruik van die gronden en opstallen wordt geregeld. In voorkomende 
situatie hebben Burgemeester en wethouders de bevoegdheid vrijstelling van de 
voorschriften te verlenen. 
 
3.2 Toelichting op de bestemmingen 
De woningbouw geschiedt in vrijstaande vorm of maximaal twee-onder-een kap. 
De woonbestemming is zodanig ingericht dat deze is afgestemd op de beoogde 
woningbouw. Die woningbouw spoort ook met het voor dit plangebied opgesteld 
Beeldkwaliteitplan. Diverse (varianten van) woningtypen met uiteenlopende aanvullingen 
in bij- en aanbouwen kunnen dan ook binnen de bebouwingsregels worden 
geëffectueerd. Naast deze grondgebonden woningen zijn er vier bouw- c.q. 
bestemmingsvlakken opgenomen waar kleinschalige appartementengebouwen gepland 
zijn. 
 
De recreatiebestemmingen strekken primair ten behoeve van het binnen de bestemming 
Groen opgenomen golfterrein met golfsportvoorzieningen. Het golfterrein heeft een 
maximale totale oppervlakte van 20 hectare. Ter bescherming van de ecologische zone 
is een afstand c.q. bufferzone opgenomen van 75.00 meter. 
 
Ter versterking van het recreatieve karakter van dit woongebied, is een specifieke 
bestemming Recreatie/Haven met de mogelijkheid van ligplaatsen voor 
recreatievaartuigen. De aldaar toegelaten bebouwing is beperkt van omvang en dient 
uitsluitend het havencomplex te faciliteren. Een verkooppunt voor (motor)brandstoffen is 
niet mogelijk. 
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4. UITVOERBAARHEID 
 
Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. Wat dat betreft wordt een onderscheid gemaakt in de maatschap-
pelijke en economische uitvoerbaarheid. 
 
4.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
4.1.1 Overleg 
Resultaat overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 over 
voorontwerpbestemmingsplan Golfwoongebied Buitenhof 
 
Het voorontwerpbestemmingsplan Golfwoongebied Buitenhof is in het kader van het 
overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening op 4 en 6 juli 2006 
verzonden naar de onderstaande instanties, met het verzoek eventuele op- of 
aanmerkingen vóór 15 september 2006 kenbaar te maken. 
 
1. Ministerie van Economische Zaken, Regio Noord-West; 
2. VROM-Inspectie, Regio Noord-West; 
3. Provincie Flevoland; 
4. Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek; 
5. Rijkswaterstaat IJsselmeergebied; 
6. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland;  
7. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Regionale Zaken, 

Vestiging West; 
8. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Flevoland; 
9. NV NUON; 
10. Hydron Flevoland NV; 
11. KPN Operations Vaste Net, Operator Transmission Services; 
12. Gastransport Services. 
 
De onder 4, 7, 11 en 12 genoemde instanties hebben aangegeven geen opmerkingen 
op het voorontwerpbestemmingsplan te hebben. 
De onder 1, 6, 8, 9 en 10 genoemde instanties hebben niet gereageerd, zodat 
aangenomen wordt dat ook zij geen opmerkingen hebben. 
Van de onder 2 en 3 genoemde instanties zijn inhoudelijke opmerkingen ontvangen. De 
onder 2 genoemde instantie reageert mede namens de onder 5 genoemde instantie. 
Deze reacties zijn hierna weergegeven en van een gemeentelijk standpunt voorzien. 
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1. Provincie Flevoland. 
Het plan maakt de realisatie mogelijk van een woon- annex golfresort aan de oostzijde 
van Lelystad, tussen de A6, de Runderweg en de Oostervaart. Er worden 475 woningen 
gerealiseerd in een parkachtige omgeving en een golfterrein van maximaal 20 ha. Het 
betreft een vorm van wonen met wellness voor ouderen in het duurdere middensegment 
van de woningmarkt. Het golfcomplex is primair bedoeld voor de bewoners. Daarnaast 
wordt in het gebied een haven gerealiseerd voor maximaal 60 ligplaatsen voor 
recreatievaartuigen. De haven sluit aan op de Oostervaart, die is aangewezen als 
ecologische verbindingszone. Verder worden in het gebied op twee plaatsen 
recreatievoorzieningen toegestaan (met o.a. (lichte) horeca en sport- en spelvoor-
zieningen) en vier woongebouwen. Aan de oostzijde van het plangebied zal een 
geluidwerende voorziening worden gerealiseerd. 
Met deze planopzet wordt door u ingespeeld op een niche in de woningmarkt. Dit vind ik 
een goede ontwikkeling, die uw gemeente ook kleur geeft. De gekozen opzet geeft mij 
echter wel aanleiding voor het maken van een aantal opmerkingen. 
Zo heb ik vraagtekens bij het semi-openbare karakter van het gebied. In de toelichting 
wordt gesteld dat de openbare gebieden in het bijzonder de gronden betreffen die zijn 
aangewezen voor verblijfsdoeleinden en uitmonden in de haven. Betekent dit dat het 
terrein nog toegankelijk is voor anderen (dan de bewoners)? Daarnaast vraag ik mij af of 
er ook routes door het plangebied gaan richting het buitengebied? Het plangebied ligt 
namelijk op een overgang van stad naar landelijk gebied en vormt een schakel in het 
uitloopgebied van Lelystad. Wellicht dat dit in samenhang met de ecologische 
verbinding langs de Oostervaart kan worden bezien. 
 
Reactie: In § 1.5.2 van de toelichting is aandacht besteed aan de routes door het 

plangebied en aan het semi-openbare karakter van het gebied. Aan de ene 
kant wordt een zekere beslotenheid gewaarborgd voor de bewoners van 
het desbetreffende gebied, maar aan de andere kant blijft het totale gebied 
voor wat betreft de hoofdinfrastructuur ook toegankelijk voor derden en 
bezoekers. Het beheer en het onderhoud blijft evenwel een primaire 
aangelegenheid van de bewoners zelf. Dit laatste punt is alsnog in § 1.3 
vermeld. 
 

Met het plan wordt vooral gemikt op ouderen en senioren. Uit het plan wordt echter niet 
duidelijk hoe op deze doelgroep wordt ingespeeld. Zijn er bijvoorbeeld contacten met 
zorg- en welzijnsinstellingen en worden er gezamenlijke voorzieningen of faciliteiten 
gerealiseerd? Voor een levensloopbestendige woonwijk is bijvoorbeeld van belang dat 
reeds bij de bouw van de woningen wordt ingespeeld op toekomstige wensen/eisen van 
bewoners, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. In dit kader is het van belang of 
toekomstige bewoners nog invloed kunnen uitoefenen op de planvorming. Door 
gezamenlijke voorzieningen te realiseren, kunnen mensen elkaar bovendien ontmoeten 
en activiteiten ontplooien. Dit draagt bij aan de realisatie van een (ook blijkens de 
toelichting gewenst) aangenaam sociaal klimaat in het plangebied. 
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Reactie: Het is uitdrukkelijk de bedoeling om ook in het kader van de woonvarianten 
volledig rekening te houden met de behoefte van de toekomstige bewoner. 
Aandacht voor veiligheid c.q. geborgenheid in en rond de woningen wordt 
geboden via een zogeheten Domotica-systeem gecombineerd met een 
glasvezelnet. De recreatieve activiteiten zijn in handen van het 
parkmanagement die ook zorgen voor feitelijke en facilitaire ondersteuning. 
Deze punten zijn alsnog in § 1.3 van de toelichting vermeld. 

 
Een ander vraagpunt is hoe omgegaan wordt met de fasering en het behoud van de 
kwaliteit van het plan. Er wordt ingespeeld op een niche van de woningmarkt met 
redelijk veel woningen. Indien de woningen niet (voldoende) weggezet kunnen worden 
in de markt, welke (financiële) waarborgen zijn er dan - naast het beeldkwaliteitplan- om 
het totale concept voor de wijk overeind te houden? 
 
Reactie: In artikel 11.2.2 van de voorschriften (hernummerd) en in § 1.3 van de 

toelichting is alsnog voldoende ruimte geboden om naast en in plaats van 
vrijstaande woningen en appartementen ook twee-onder-eenkap woningen 
te realiseren. De waarborgen die bestaan voor het bewaken van de 
kwaliteit van het totale plan, liggen opgesloten in de koop- en 
realisatieovereenkomst die met de planontwikkelaar is gesloten. 

 
De realisatie van een woonwijk dicht bij de snelweg vraagt om aandacht met betrekking 
tot het te realiseren woon- en leefklimaat voor de bewoners. Om te kunnen voldoen aan 
de Wet geluidhinder zal er o.a. een geluidswal met een scherm van (minimaal) 8,5 m 
hoog dienen te worden gerealiseerd en dienen circa 12 woningen te worden uitgevoerd 
met een dove gevel. Zijn deze voorzieningen ook meegenomen in het beeldkwaliteitplan 
voor het gebied? 
 
Reactie: In het Beeldkwaliteitplan is aandacht gegeven aan de invloed van de 

geluidwerende voorzieningen in de vorm van een 
geluidswal/geluidsscherm. 

 
In § 1.2 van de toelichting staat dat het plangebied ten zuiden grenst aan de open 
(landelijke) ruimte. Gelet op de hoeveelheid bomen aan de zuidzijde van het plangebied 
is van een open ruimte geen sprake. 
 
Reactie: De toelichting is in § 1.2 alsnog aangevuld met deze vaststelling van de 

provincie. 
 
Uit de tabel op p. 6 (aantal parkeerplaatsen in het plangebied) kan niet worden 
opgemaakt waarop de (verticale) onderverdeling in de tabellen betrekking heeft. 
 
Reactie: De betreffende tabel is alsnog aangepast waardoor de onderverdeling 

kenbaar is die betrekking heeft op de uitvoeringsfasen. 
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In § 1.6 van de toelichting wordt opgemerkt dat van het plan ook een digitale versie 
(conform IMRO) is ontwikkeld. Graag zouden wij een digitale versie van het 
(vastgestelde) plan ontvangen. 
 
Reactie: Zodra het plan door de raad is vastgesteld, wordt een digitale versie 

toegezonden. 
 
In § 2.2.1 van de toelichting wordt het provinciale beleid inzake Midden Flevoland 
aangehaald. Voor de inrichtingsstudie voor Midden Flevoland was het de bedoeling dat 
Lelystad (als geheel) betrokken zou worden bij een verstedelijkte zone tussen Lelystad 
en Dronten. De inrichtingsstudie was echter niet specifiek bedoeld voor de onderhavige 
locatie. Verder mis ik in deze paragraaf de provinciale Woonvisie waarin o.a. wordt 
gesproken over woonmilieudifferentiatie en 'landelijk wonen nabij de stad'. 
 
Reactie: De aanpassing en vaststelling van het provinciale Omgevingsplan met de 

daaraan ten grondslag liggende overwegingen bieden de basis voor het 
voorliggende woningbouwplan. In dit deel van de toelichting is alsnog 
vermeld dat in de provinciale Woonvisie wordt gesteld dat Flevoland thans 
een beperkt aantal woonmilieus kent en dat er vanuit de woningmarkt 
behoefte is aan andere woonmilieus (anders dan de “rijtjeswoningen-
milieus”) op diverse plekken in de provincie. De woonmilieus hebben ook 
een sterke relatie met de (steeds gedifferentieerdere) leefstijlen van 
personen. Groen-blauwe woonmilieus komen aan deze doelstelling 
tegemoet. Dit soort milieus kan vooral worden gesitueerd aan de randen 
van Lelystad en Almere, “landelijk wonen nabij de stad”.  

 
Het plangebied heeft in het geldende Omgevingsplan de aanduiding "agrarisch gebied", 
waardoor realisatie van het plan in strijd is met het geldende provinciale beleid. In het 
ontwerp Omgevingsplan 2006 is het plangebied aangewezen als "stedelijk gebied" en is 
realisatie van het plan wel mogelijk. 
In § 2.2.3 van de toelichting wordt opgemerkt dat tijdens de procedure van het 
bestemmingsplan gestart zal worden met een vrijstellingsprocedure (artikel 19 Wet op 
de Ruimtelijke Ordening). Vooruitlopend op de vaststelling van het ontwerp 
Omgevingsplan 2006 zal worden verzocht om afwijking van het geldende 
Omgevingsplan. De vaststelling van het Omgevingsplan is voorzien op 2 november 
2006. Ik adviseer u dan ook om het bestemmingsplan na 2 november 2006 vast te laten 
stellen door de raad, zodat afwijking van het Omgevingsplan niet meer nodig is. 
Gelet op de termijn die een afwijkingsprocedure van het Omgevingsplan in beslag 
neemt (3 à 4 maanden) adviseer ik u tevens om de aanvraag om een verklaring van 
geen bezwaar ook in te dienen na de vaststelling van het Omgevingsplan 2006. 
 
Reactie: Met inachtneming van de door de provincie voorgestelde termijnen is 

gewacht met het in procedure brengen van ontwerpbestemmingsplan totdat 
het Omgevingsplan door Provinciale Staten van Flevoland is vastgesteld. 
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Ook is in samenhang daarmee de artikel 19 WRO-procedure nog niet 
gestart. 
Inmiddels is gekozen voor een procedure op voet van artikel 19, lid 2 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het woningbouwplan waarvoor de 
vrijstelling is benodigd, correspondeert volledig met het 
ontwerpbestemmingsplan zoals dat aanstonds ter visie zal worden gelegd. 

 
De waterparagraaf in het plan (§ 2.4.1) is uitvoerig. Ondanks het feit dat het wateradvies 
van het waterschap niet is bijgevoegd, blijkt uit de paragraaf wel dat er overleg is 
geweest met het waterschap en dat het waterschap akkoord is met de waterparagraaf. 
Op p. 12 wordt gesteld dat het normaal peil in de Oostervaart - 6,40 m NAP is. Mij is niet 
duidelijk wat hiermee wordt bedoeld. De Oostervaart staat namelijk in open verbinding 
met de Lage Vaart en heeft, ook volgens het peilbesluit, een streefpeil van - 6,20 m 
NAP. 
 
Reactie: Het overleg met het Waterschap is basis geweest voor de wijze waarop in 

de toelichting de waterparagraaf is geformuleerd. In § 2.4.1 is alsnog 
vermeld dat het overleg met het Waterschap met name voor dit 
bestemmingsplan van wezenlijke betekenis is geweest vanwege de 
meervoudige rol die het water binnen het plangebied vervult. 
Voorts is alsnog opgenomen dat de Oostervaart, die in open verbinding 
staat met de Lage Vaart, dientengevolge eveneens een streefpeil heeft 
van - 6,20 m NAP. 

 
Voor wat betreft de aansluiting van de haven (met ligplaatsen) op de Oostervaart moet 
worden voldaan aan de Richtlijnen Vaarwegen (RVW 2005) van Rijkswaterstaat. De 
Oostervaart is bestemd voor schepen tot de vaarklasse II. Voor de aansluiting op de 
Oostervaart dient een vergunning te worden aangevraagd bij de provincie (afdeling 
Wegen, Verkeer en Vervoer). 
 
Reactie: In § 2.4.1 is alsnog aangegeven dat de aansluiting van de haven op de 

Oostervaart dient te beantwoorden aan voormelde richtlijnen en dat ook 
een vergunning is vereist van de provincie Flevoland.. 

 
Daarnaast vraag ik mij af hoe de situatie is met betrekking tot kwel in het plangebied. Op 
p. 12 staat namelijk dat het nutriëntrijke water mede veroorzaakt wordt door de brakke 
kwel die optreedt richting de watergangen. In de volgende zin wordt echter opgemerkt 
dat er vrijwel geen kwel is in Lelystad, alleen wegzijging nabij de Vaarten. Dit is in 
tegenspraak met elkaar. 
 
Reactie: In § 2.4.1 is alsnog aangegeven dat er kwel optreedt doordat de vaarten 

zijn uitgegraven tot op het pleistocene dekzand. 
 
In de waterparagraaf wordt terecht opgemerkt dat stilstaand water in het plangebied 
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moet worden voorkomen. Het nut en de noodzaak van een circulatiepomp waarmee het 
water in de 'ring' kan worden rondgepompt zal in overleg met de ecoloog van het 
waterschap nader worden onderzocht. Ik merk op dat ook voor de geprojecteerde 
waterpartijen in het plangebied doorspoeling gewenst is. Wellicht dat dit zal gebeuren 
met het sproeiwater voor de golfbaan, maar dit blijkt niet uit de waterparagraaf. 
 
Reactie: In § 2.4.1 is alsnog verwoord dat de watercirculatie betrekking zal hebben 

op alle binnen het plangebied voorziene waterpartijen en dat nut en 
noodzaak van een circulatiepomp in overleg met de ecoloog van het 
Waterschap nader zal worden onderzocht. 

 
Het is goed dat er al gedacht is aan het opstellen van een apart peilbesluit, dat het 
hemelwater wordt opgevangen en benut om inlaat van gebiedsvreemd (en vuiler) water 
te vermijden en dat in de waterparagraaf wordt vermeld welke onderdelen nog met het 
waterschap worden besproken bij de verdere uitwerking van het plan. 
 
Reactie: Dit compliment van de provincie wordt in dank aanvaard. 
 
In § 2.4.3 van de toelichting wordt voor wat betreft de archeologische waarden in het 
plangebied verwezen naar een uitgevoerd bureauonderzoek (bijlage 5). Naar aanleiding 
van dit onderzoek is vastgesteld dat de kans minimaal is dat behoudenswaardige 
vindplaatsen aanwezig zijn, laat staan verloren gaan. Een uitgebreider, vlakdekkend 
vooronderzoek wordt in dit geval niet op zijn plaats geacht. Er is sprake van een "gebied 
met een lage archeologische trefkans". Ik merk hierover het volgende op. 
In de Handreiking Gemeentelijke Plannen 2006 (Handreiking) hebben Gedeputeerde 
Staten aangegeven hoe in ruimtelijke plannen rekening gehouden kan worden met de 
cultuurhistorische waarden in een gebied (waaronder archeologische waarden). Voor 
kleine bodemverstoringen (circa 1 ha en kleiner) wordt een archeologische toets 
verlangd, indien op basis van de Archeologische Monumentenkaart (AMK), Indicatieve 
Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en archeologische vondstmeldingen 
(ARCHlS) sprake is van een hoge verwachting dan wel de aanwezigheid van een 
archeologische waarde. In alle andere gevallen (plangebieden groter dan circa 1 ha) 
dient ook wanneer er sprake is van een lage dan wel een middelhoge verwachting 
(IKAW) een archeologische toets te worden uitgevoerd. 
Voor terreinen van zeer hoge en hoge archeologische waarde dient (met name voor 
bestemmingsplannen voor het landelijk gebied) een aanlegvergunningenstelsel te 
worden opgenomen, waarbij bodemverstoringen als vergunningplichtig worden 
aangemerkt. Behoudenswaardige archeologische waarden dienen als zodanig te 
worden bestemd of te worden opgenomen in een dubbelbestemming. 
Een archeologische toets (bureauonderzoek en zo nodig inventariserend 
veldonderzoek) dient te bestaan uit een onderzoek naar de verwachte aan- of 
afwezigheid, de omvang en de behoudenswaardigheid van archeologische waarde(n). 
Op basis van een dergelijk onderzoek wordt door de provincie een selectiebesluit 
genomen en wordt overeenkomstig dit besluit gehandeld. Als leidraad voor 
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archeologisch veldonderzoek in het kader van de archeologische toets hanteert de 
provincie de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA). Dit impliceert dat 
uitvoerende bedrijven erkend moeten zijn door de Commissie voor de Archeologische 
Kwaliteit (CvAK). 
De archeologische quickscan die is opgenomen in bijlage 5 voldoet niet aan de 
provinciale eisen ten aanzien van archeologisch onderzoek. Ten eerste is niet duidelijk 
of de steller van de quickscan bevoegd is tot het verrichten van bureauonderzoek 
conform de eisen van de KNA. Ten tweede is voor het onderzoek gebruik gemaakt van 
een oude IKAW. Ten derde zijn de gegevens uit de RIJP-boringen niet bestudeerd. 
Het plangebied van het bestemmingsplan "Golfwoongebied Buitenhof" is groter dan 1 
ha. Het gebied maakt geen onderdeel uit van een terrein op de AMK. Ongeveer 80% 
van het plangebied heeft een lage verwachtingswaarde op de IKAW ten aanzien van de 
aanwezigheid van archeologische resten. Circa 20% heeft een hoge 
verwachtingswaarde op de IKAW. Uit de RIJP-boringen blijkt dat er lokaal intacte 
podsolprofielen voorkomen in het pleistocene dekzand. Deze RIJP-boringen zijn echter 
niet meegenomen in het plan. Voor de terreinen met een hoge en een lage 
verwachtingswaarde zijn in het bestemmingsplan ook geen (behoud)maatregelen 
opgenomen (bijvoorbeeld een aanlegvergunningenstelsel). De heiwerkzaamheden in 
het gebied en het uitgraven van de haven zijn verstorend voor eventuele archeologische 
resten in het gebied. Door het bebouwen van het terrein zouden de archeologische 
resten bovendien niet meer beschikbaar zijn voor onderzoek. Op basis van deze 
overwegingen is door de provincie een positief selectiebesluit genomen voor het 
plangebied. Dit betekent dat voor het behoud van belangrijke archeologische waarden in 
het plangebied (additionele) behoudsmaatregelen vereist zijn. Ik verzoek u het 
bestemmingsplan met inachtneming van bovenstaande overwegingen aan te vullen dan 
wel aan te passen voor wat betreft het aspect archeologie. 
 
Reactie: Naar aanleiding van deze uitvoerige reactie van de Provincie is in § 2.4.3.2 

van de toelichting het provinciale beleid alsnog uitvoerig toegelicht. Daarin 
is in vervolgparagrafen ook aangegeven de uitwerking die het provinciale 
beleid op gemeentelijk niveau heeft gekregen. Vervolgens is een en ander 
gebaseerd op een onderzoek van BAAC B.V., Onderzoek- en 
adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie en Cultuurhistorie. Dit heeft 
geresulteerd in het rapport van september 2006 dat als nieuwe bijlage 5 bij 
deze toelichting is gevoegd. Gelet op de potentiële verwachtingen omtrent 
archeologische waarden is in het ontwerpbestemmingsplan alsnog een 
specifieke archeologische beschermingsregeling opgenomen (artikel 17 
van de voorschriften). Verder is een archeologische zone op de plankaart 
ingetekend.  
Uitgangspunt van deze beschermingsregeling is dat binnen de 
archeologische zone in beginsel geen bebouwing mogelijk is wanneer de 
uitvoering daarvan kan leiden tot werken of werkzaamheden waarbij de 
zogeheten "dekzandrug" wordt aangetast. Die pleistocene grondlaag kan 
immers behoudenswaardig archeologisch materiaal bevatten. Daarnaast is 



36 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

voorzien in een aanlegvergunningsstelsel voor andere werken dan 
bouwwerken die eveneens kunnen leiden tot beroering van deze 
dekzandrug. De top van deze dekzandrug bevindt zich op ongeveer 8,4 tot 
8,9m - NAP. Dit betekent circa 4 á 5 meter beneden het huidige maaiveld. 
De omvang van die archeologische zone beslaat een gebied van circa 7,4 
ha. 

 
In § 2.5.2 van de toelichting wordt opgemerkt dat in de directe omgeving van het 
plangebied geen milieubelastende (agrarische) bedrijven zijn gevestigd waarvan de 
milieucirkels zich ten dele over het plangebied uitstrekken. Niet duidelijk is of hierbij ook 
is gekeken naar de geurcontour van het (composteer)bedrijf aan de Zeeasterweg. 
 
Reactie: In § 2.5.2 is alsnog vermeld dat geurcontouren zich niet ten dele over het 

plangebied uitstrekken. 
 
Volgens de toelichting in § 2.5.3 zal zonodig een verzoek om een hogere grenswaarde 
worden gedaan. Ik wijs u erop dat een hogere grenswaarde moet zijn vastgesteld voor 
de vaststelling van het bestemmingsplan. Indien een hogere grenswaarde is verleend 
dan dient deze als bijlage te worden opgenomen in het bestemmingsplan. In een 
eenmaal vastgesteld bestemmingsplan is de zinsnede dat zonodig een verzoek om een 
hogere grenswaarde zal worden gedaan niet meer op zijn plaats. 
Verder wordt gesteld dat bij circa 12 woningen een extra geluidwerende voorziening in 
de vorm van een 'dove gevel' moet worden gerealiseerd. Locaties waar dove gevels 
noodzakelijk worden geacht, dienen (conform de Handreiking) expliciet in de 
voorschriften en op de plankaart te worden aangegeven. 
 
Reactie: Overeenkomstig de aanwijzing van de provincie is uitdrukkelijk in de 

voorschriften aangegeven dat daar waar bebouwing wordt gerealiseerd die 
een hogere geluidbelasting ondervindt dan 50 dB(A) voorzieningen aan de 
gevel moeten hebben ter wering van geluid. Ook de plankaart is in dit 
opzicht aangepast. Daarom behoeft geen verzoek meer te worden gedaan 
aan de provincie om een hogere grenswaarde.  

 
De argumentatie in § 2.5.5 van de toelichting dat er voor het bestemmingsplan geen 
m.e.r.-(beoordeling)plicht geldt is correct. Voor de helderheid is het wel aan te bevelen 
om in deze paragraaf ook de drempelwaarden te beschrijven, zodat duidelijk is waarom 
er geen m.e.r.(beoordeling)plicht geldt. 
Verder wordt in de toelichting niet aangegeven of er binnen een voorzienbare termijn 
nog uitbreidingen van de golfbaan worden verwacht. Voorkomen moet namelijk worden 
dat door een gefaseerde uitvoering van activiteiten (salamitactiek) de drempelwaarden 
alsnog worden overschreden. 
Daarnaast kan in de toelichting nog worden gemotiveerd dat er geen sprake is van een 
verplichting tot een strategische milieubeoordeling (SMB). Het bestemmingsplan schept 
immers geen kader voor een m.e.r.(beoordeling)plichtige activiteit en er is geen 
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passende beoordeling vereist op grond van de Habitatrichtlijn. 
 
Reactie: De drempelwaarden waaronder geen mer-beoordelingsplicht geldt, zijn 

alsnog in § 2.5.5 aangegeven. Voort is vermeld dat uitbreidingen van de 
golfbaan niet mogelijk zijn.In deze paragraaf is alsnog vermeld dat een 
verplichting tot strategische milieubeoordeling (SMB) niet aan de orde is 
om redenen zoals de provincie aangeeft. 

 
In § 2.6 van de toelichting staat dat er nader onderzoek is gedaan naar de 
(veiligheids)risicocontour ten gevolge van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Betekent 
dit dat er ook een eerder onderzoek is geweest, en zo ja, wat is dan de reden geweest 
voor nader onderzoek? Verder blijkt uit het plan niet wie het onderzoek heeft uitgevoerd, 
op basis van welke gegevens dit is gedaan en wat de concrete uitkomsten van het 
onderzoek zijn. Het onderzoek dient bovendien als bijlage te worden opgenomen bij het 
bestemmingsplan. 
 
Reactie: De Risicoatlas van AVIV heeft uitgewezen dat de betreffende 

(veiligheids)risicocontour direct ter plaatse van de afgrenzing van het 
wegdek ligt, zodat de externe veiligheid genoegzaam is gewaarborgd.  
Ook de grenswaarden als bedoeld in artikel 12 en 13 van het Besluit 
externe veiligheid/inrichtingen (BEVI) worden niet overschreden in relatie 
tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Runderweg en tot het 
watervervoer over de Oostervaart. De wettelijke afstanden worden ten 
opzichte van de woningbouw in acht genomen. Deze aspecten zijn in § 2.6 
alsnog vermeld. Ter wille van de inzichtelijkheid is de risicocontour externe 
veiligheid in relatie tot de Rijksweg A6 (plaatsgebonden risico) alsnog op 
de plankaart aangegeven. 

 
In de toelichting is geen aandacht geschonken aan het feit dat de 47 BKL-contour 
(Besluit geluidsbelasting kleine luchtvaart) uit de planologische kernbeslissing (PKB) 
voor de luchthaven Lelystad over het plangebied is gesitueerd. Volgens de formele 
status van deze contour in de PKB geldt deze contour met ± 2 BKL als toetsingskader 
voor de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven. Het plan maakt niet duidelijk hoe 
de ontwikkeling van het woongebied zich verhoudt tot de ontwikkeling van de 
luchthaven. 
 
Reactie: In de toelichting is in een nieuwe § 2.5.3.2 alsnog aandacht gegeven aan 

de zogeheten 47 BKL-contour. Uit het MERrapport fase 1 (Milieu-
effectrapport behorende bij de Aanwijzing luchtvaartterrein Lelystad 2001 
verschenen 1 juni 2006) is op te maken dat de 47 BKL contour precies 
over de A6 valt ter hoogte van Buitenhof. Zie bijgaand plaatje in § 2.5.3.2. 
De vliegroute is ten oosten van de A-6. Het gaat hier om fase 2 en dat is 
niet te verwachten binnen 10 jaar na nu. 
De voorgestane woningbouw leidt vanwege de ligging van het plangebied 
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ten opzichte van de luchthaven en de aanvliegroutes, derhalve op zich niet 
tot beperking van de ontwikkelingen van de luchthaven. 

 
Verder is in de toelichting ook niet ingegaan op de uitbreidingsruimte voor toekomstige 
verbredingen van hoofdinfrastructuur uit de Nota Ruimte. 
 
Reactie: In § 2.1 van de toelichting is alsnog vermeld dat bij de situering en de 

inrichting van het plangebied rekening is gehouden met eventuele 
toekomstige verbredingen van de hoofdinfrastructuur uit de Nota Ruimte. 
Dit is bij dit plangebied geschiedt ten behoeve van de Rijksweg A6. Het 
ontwerpbestemmingsplan voorziet alsnog in een zogeheten vrijwaringzone 
ter breedte van circa 50 m. vanaf de bestaande kantverharding van de 
Rijksweg tot aan de geprojecteerde geluidsvoorziening en tot de 
bouwgrenzen van de langs die weg op te richten woonbebouwing. In die 
vrijwaringzone mogen geen gebouwen worden gerealiseerd. 

 
Bij het plan is geen exploitatieopzet gevoegd. Hierdoor is een (globale) beoordeling van 
de economische uitvoerbaarheid van het plan voor mij niet mogelijk. Ik maak dan ook 
een voorbehoud ten aanzien van de economische uitvoerbaarheid van het plan en 
verzoek u mij alsnog inzicht te geven in de exploitatieopzet van het plan. 
 
Reactie: De exploitatie van dit plangebied geschiedt volledig voor rekening en risico 

van de planontwikkelaar. De gemeente heeft in het kader van een koop- 
realisatieovereenkomst vaste afspraken gemaakt over de uitvoering van dit 
woningbouwplan.  
De economische uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan is derhalve op 
grond hiervan volledig verzekerd. De enige bijdrage van de gemeente ligt 
opgesloten in een participatie in de beheers- en onderhoudskosten van de 
weginfrastructuur. De gemeentelijke bijdrage is gerelateerd aan 
vergelijkbare budgetten voor overeenkomstige woonwijken qua aard, opzet 
en intensiteit van bebouwing en gebruik. In bijlage 10 van de toelichting is 
een grondexploitatieopzet opgenomen, waarin cijfermatig op hoofdlijnen de 
baten en de kosten zijn verwerkt.  

 
Op de plankaart zijn de grenzen tussen de verschillende bestemmingen niet altijd 
weergegeven. Het betreft hier met name de grenzen tussen de bestemmingen "Water", 
"Groenvoorziening" en "Natuur". 
 
Reactie: De plankaart is gecorrigeerd. 
 
Bij de bestemming "Wonen" lijkt de bouwgrens op een aantal plaatsen meer op een 
bestemmingsgrens. 
 
Reactie: De plankaart is verduidelijkt. 
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In de zuidwesthoek van het plangebied is het niet duidelijk waar de grens van de 
bestemming "Natuur" precies loopt. 
 
Reactie: De plankaart is verduidelijkt. 
 
In de noordwesthoek van het gebied ligt een gedeelte van de bestemmingen "Natuur" 
en "Groenvoorziening" buiten de plangrens. 
 
Reactie: De plangrens is gecorrigeerd. 
 
In de legenda van de plankaart ontbreekt bij de bestemming "Recreatiedoeleinden" het 
onderscheid tussen "Recreatiedoeleinden 1" en "Recreatiedoeleinden 2" (conform 
artikel 6 en 7 van de voorschriften). Daarnaast overlappen in de legenda de 
bestemmingen "Natuur" en "Groenvoorziening" elkaar. 
 
Reactie: De plankaart is gecorrigeerd en aangevuld. 
 
Artikel 3.2.3. onder g (Woondoeleinden) 
In dit artikellid wordt gesproken van 'een aan, een uitbouw of een aangebouwd 
bijgebouw'. Bedoeld is 'een aan-, of uitbouw of aangebouwd bijgebouw'. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is verduidelijkt (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 3.3. onder a (Woondoeleinden) 
In dit artikellid wordt verwezen naar de algemene vrijstellingsregeling in artikel 17, onder 
I, sub a en c. Deze vrijstellingsregeling staat echter in artikel 16, onder I, sub a en c. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 3.4.2. onder c sub 1 (Woondoeleinden) 
Hier wordt gesteld dat er sprake is van strijdig gebruik indien de bedrijfsvloeroppervlakte 
meer bedraagt dan 30% van de totale begane vloeroppervlakte van het hoofdgebouw. 
Bedoeld zal zijn de totale begane grond vloeroppervlakte van het hoofdgebouw. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 3.5 (Woondoeleinden) 
In dit artikel wordt de procedure beschreven voor de voorbereiding van een besluit tot 
vrijstelling op grond van artikel 3.3. of 3.4.3. Bij alle andere bestemmingen in het 
bestemmingsplan (inclusief de algemene vrijstellingsregeling en de vrijstellingsbepaling 
van de overgangsbepaling) is geen procedure voorgeschreven. Uit de toelichting van 
het bestemmingsplan blijkt niet of bij de vrijstellingsregeling van de andere 
bestemmingen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de 
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Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd en of er bewust een verschil in de te volgen 
procedures is beoogd. Indien dit niet het geval is dan verzoek ik u het bestemmingsplan 
op dit punt aan te passen. 
 
Reactie: De betreffende voorschriften zijn alsnog aangevuld. 
 
ArtikeI 5.2.1. onder a (Woongebouw) 
De gebouwen dienen binnen het bestemmingsvlak te worden gebouwd (i.p.v. 'worden te 
gebouwd'). 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 8.1. onder a (Haven) 
Het woord 'van' dient tussen de woorden 'ten behoeve' en 'watersport' te worden 
gevoegd. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 11.3.1. t/m 11.3.3. (Groenvoorziening) 
In deze artikelen is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor gronden met de 
aanduiding "ecologische verbindingszone". Op de plankaart is binnen de bestemming 
"Groenvoorziening" echter geen aanduiding "ecologische verbindingszone" opgenomen. 
Ik verzoek u dan ook de plankaart of de voorschriften op dit punt aan te passen. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 13.1. (Geluidwerende voorziening) 
In dit artikellid moet het woord 'degelijke' worden vervangen door het woord 'dergelijke'. 
Na dit woord moeten de woorden 'worden gerealiseerd' worden toegevoegd. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd. 
 
Artikel 16 onder I (Algemene vrijstellingsregeling) 
Tussen de woorden 'wordt gedaan' en 'het straat- en bebouwingsbeeld' moet het woord 
'aan' worden gevoegd. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd. 
 
ArtikeI 17.1. (Overgangsbepalingen) 
De spatie tussen de woorden 'bestaan' en 'de' dient te worden verwijderd. Bedoeld is 
immers 'bestaande afwijkingen'. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
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Artikel 17.2. (Vrijstellingsbepaling) 
Hier is opgenomen dat vrijstelling kan worden verleend van het bepaalde in lid 18.1. 
Bedoeld is echter het bepaalde in lid 17.1. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
Artikel 17.4. (Uitzonderingen op het overgangsrecht) 
Hier wordt verwezen naar lid 18.1. en 18.3. Bedoeld is echter lid 17.1. en 17.3. 
 
Reactie: Het betreffende artikel is alsnog gecorrigeerd (voorschriften hernummerd). 
 
2. VROM-Inspectie, Regio Noord-West. 
In het voorontwerp wordt aandacht gegeven aan de Externe Veiligheid ten aanzien van 
inrichtingen, transporten en leidingen. Daarbij wordt aangegeven dat uitsluitend de 
rijksweg A6 een risicocontour kent, maar dat de ontwikkelingen buiten deze contour 
plaatsvinden. Ter verduidelijking adviseer ik u de risicocontour vast te leggen op de 
plankaart. In de toelichting wordt voorts uitsluitend gesproken over de 
veiligheidsaspecten in algemene zin. Uit de toelichting blijkt niet of er aandacht is 
besteed aan het groepsrisico. Ik wijs u erop dat er een verantwoordingsplicht geldt ten 
aanzien van de hoogte van het groepsrisico (art. 12 en 13 BEVI). Hiervoor verwijs ik u 
naar de door het ministerie van VROM opgestelde "Handreiking Verantwoordingsplicht 
Groepsrisico". 
 
Reactie: Overeenkomstig de wens van de VROM-Inspectie is alsnog een 

risicocontour langs de Rijksweg A6 op de plankaart vastgelegd. Zoals 
aangegeven bij de gelijksoortige reactie van de provincie is ook bij externe 
veiligheid in § 2.6 van de toelichting aandacht gegeven aan het 
groepsrisico ingevolge artikel 12 en 13 van het Besluit externe 
veiligheid/inrichtingen (BEVI). Daarbij is mede acht geslagen op de 
"Handreiking Verantwoordingsplicht Groepsrisico" van het Ministerie van 
VROM. 

 
Vanwege de ligging nabij de oostelijk gelegen rijksweg A6 is in het plan veel aandacht 
gegeven aan het beperken van geluidsoverlast via het aanbrengen van een geluidswal 
en/of scherm, terwijl daarnaast in voorkomende situaties de woningen zelf de nodige 
bouwkundige voorzieningen krijgen. Het is echter niet duidelijk op basis van welke 
prognoses en gegevens over de verkeersintensiteit deze bescherming is berekend. In 
nader overleg tussen wegbeheerder en initiatiefnemer is men overeengekomen dat de 
minimale dimensionering van de geluidswal op basis van toekomstige 
verkeersintensiteitprognoses van Rijkswaterstaat zou plaatsvinden. Ik verzoek u dan 
ook om inzichtelijk te maken op welke prognoses de berekeningen ten behoeve van de 
geluidswal zijn gebaseerd. 
 
Reactie: Het onderzoek van DHV over de geluidbelasting is neergelegd in het 
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Rapport Wegverkeerslawaai Countryclub te Lelystad van december 2006 
(versie 7) In dit rapport zijn de gebruikte verkeerscijfers duidelijk vermeld in 
tabel 2. Het gaat daarbij om een prognose voor 2015; de A6 is berekend 
met ruim 63.000 mvt/etmaal en de Runderweg met 3850 mvt/etmaal. De 
prognose voor de A6 is afkomstig van Rijkswaterstaat en de gemeente 
Lelystad is verantwoordelijk voor de prognose van de Runderweg. 
Vervolgens zijn de prognoses en gegevens over de verkeersintensiteit 
verder uitgewerkt en hebben deze als basis gediend voor de verdere 
uitwerking van de woningbouw en de dimensionering van de 
geluidswal/scherm. Bedoeld rapport is als bijlage bij de toelichting 
gevoegd. 

 
Zoals RWS IJG recentelijk bij andere bestemmingsplannen heeft verzocht, verzoek ik nu 
ook dat ten aanzien van dit bestemmingsplan vanaf de kantlijnverharding van de 
rijksweg A6 een vrijwaringzone van 50 meter aangehouden wordt om toekomstige 
ontwikkelingen van de A6 mogelijk te houden. Ik zie deze zonering graag terug in de 
plankaart en voorschriften. 
 
Reactie: Conform de wens van de VROM-Inspectie is, zoals ook aangegeven bij de 

gelijksoortige reactie van de provincie, op de plankaart alsnog een 
vrijwaringzone van circa 50 m. aangehouden teneinde toekomstige 
ontwikkelingen van deze hoofdinfrastructuur niet onnodig te belemmeren.  
Ook in artikel 3.5 van de voorschriften is een koppeling gemaakt met 
bepaalde bebouwingsbeperkingen die binnen deze zonering gelden. 

 
Verzocht wordt een exemplaar van het bestemmingsplan, zoals dat - na verwerking van 
de inspraak en de artikel 10 Bro-reacties - is vastgesteld, toe te sturen. 
 
Reactie: Zoals gebruikelijk zal aan de VROM-Inspectie een exemplaar van het 

ontwerpbestemmingsplan, waarin de resultaten van het overleg en de 
inspraak zijn verwerkt, en een exemplaar van het door de raad 
vastgestelde bestemmingsplan worden toegezonden. 

 
4.1.2 Inspraak 
De inspraakprocedure, als bedoeld in de “Inspraakverordening Lelystad”, is gestart door 
bekendmaking in de Flevopost van vrijdag 30 juni 2006 van het voornemen van de 
gemeenteraad het bestemmingsplan Golfwoongebied Buitenhof vast te stellen. 
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf maandag 3 juli 2006 tot en met 
maandag 14 augustus 2006 ter inzage gelegen bij het Infocentrum in de hal van het 
Stadhuis. 
Binnen deze termijn bestond voor ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende 
natuurlijke en rechtspersonen de mogelijkheid hun mening over dit beleidsvoornemen 
schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. 
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Binnen de termijn van terinzagelegging is een schriftelijke inspraakreactie ingekomen 
van Stichting De Groene Oostrand te Lelystad. 
 
Hoorzitting 
Conform de op 20 juni 2006 door het college van de gemeente Lelystad vastgestelde 
inspraakprocedure is inspreker bij brief van 5 september 2006 uitgenodigd de 
inspraakreacties toe te lichten tegenover de portefeuillehouder ruimtelijke ordening in 
een hoorzitting op 11 september 2006. 
 
Onderstaand is het verslag van deze hoorzitting weergegeven. 

 
Datum hoorzitting: 
Maandag 11 september 2006. 
 
Aanwezig: 
Namens Stichting De Groene Oostrand de heren A. Langereis en P. van der Molen. 
Namens de gemeente Lelystad de heren T.J. van der Zwan (wethouder) en de heer R. 
Klopstra (afdeling Ruimtelijke Plannen). 
 
De heer Langereis geeft aan dat ABC Vastgoed bij brief een reactie over de 
inspraakreactie naar hen toe heeft gestuurd, waarin op een aantal onderdelen tegemoet 
wordt gekomen aan hun wensen.  
 
Niettemin willen zij van de gelegenheid gebruik maken om ook de gemeente te 
overtuigen van hun standpunten. Wethouder Van der Zwan merkt over de reactie van 
ABC Vastgoed op dat de gemeente altijd een eigen verantwoordelijkheid behoudt als 
het gaat om het maken van ruimtelijke keuzes en de daarbij behorende 
belangenafweging. 
 
1. De stichting heeft in haar inspraakreactie aangeven dat de op de plankaart 

aangegeven bebouwingsmogelijkheden een nogal vrije interpretatie is van het 
structuurplan, waar voor dit gebied een paar kleine vierkantjes als verstedelijking is 
aangegeven. In aanvulling op de inspraakreactie merkt de heer Langereis op dat de 
in het voorontwerp aangegeven invulling zeker niet de voorkeur heeft van de 
stichting. De dichtheid komt weliswaar overeen met de aangegeven dichtheid zoals 
dat is aangegeven in het structuurplan, maar het zou wenselijk zijn geweest dat de 
bebouwing meer naar binnen, dus minder aan de rand van het gebied zou worden 
gesitueerd. Op basis van de huidige bouwplannen lijkt de dichtheid voor een 
buitenstaander groter. Dit wordt nog eens versterkt doordat gewerkt wordt met 
gesloten bouwblokken. Voor de stichting is het vooral van belang dat de 
zuidwesthoek van het plangebied wat ruimer zal worden ingericht. In de brief van 
ABC Vastgoed wordt daarin enigszins tegemoet gekomen. 
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2. De heer Langereis vraagt zich af wat de betekenis van het plan is voor de rest van 
het gebied in relatie tot het structuurplan. In beginsel heeft het bestemmingsplan 
geen invloed op het gebied direct ten zuiden en ten oosten van het Oostrandpark, 
maar vanwege de in het bestemmingsplan opgenomen verwijzing naar het 
structuurplan zou die suggestie wel kunnen worden gewekt. De heer Langereis geeft 
de gemeente in overweging om de verwijzing weg te halen of te verduidelijken. 
Wethouder Van der Zwan geeft aan dat hij dit in overweging wil nemen. 

 
3. De heren Langereis en Van der Molen geven aan dat de ontwikkelaar in het verleden 

heeft toegezegd dat voor het gebied nabij de landbouwkavel (in het zuidwesten van 
het plangebied, evenwijdig aan de ecologische zone) zgn. brede kavels zullen komen 
van 12 tot 15 meter breed met woningen van 6 tot 9 meter breed en dat tussen de 
woningen een afstand van minimaal 6 meter zal worden aangehouden, waarmee een 
minimale transparantie gewaarborgd is. Eventuele uitbouwen zullen deze afstand van 
6 meter niet mogen verkleinen. Verzocht wordt de afspraken met de ontwikkelaar 
afdoende juridisch in het bestemmingsplan op te nemen. Aangegeven wordt dat de 
ontwikkelaar met de brief van ABC Vastgoed nog niet aan alle punten tegemoet is 
gekomen aan de wensen van de stichting. De heer Klopstra merkt op dat ook buiten 
het bestemmingsplan er (juridische) mogelijkheden zijn voor het bouwen van 
perceelafscheidingen en het bouwen van aan- en uitbouwen bij een woning binnen 
een afstand van 2 meter tot de perceelsgrens.  

 
4. ABC Vastgoed heeft in haar reactie aangegeven in te kunnen stemmen met een 

verlaging van de bebouwing naar 8 meter (in plaats van de 10 meter) in de door de 
stichting aangegeven strook nabij de landbouwkavel (in het zuidwesten van het 
gebied). 

 
Wethouder Van der Zwan geeft aan dat indien de ontwikkelaar kan instemmen met 
bepaalde aanpassingen en er geen gemeentelijke belangen in het geding zijn, hij in 
beginsel kan instemmen met de in de brief van ABC Vastgoed aangegeven 
aanpassingen van het bestemmingsplan.  
De wethouder verzoekt de heren Langereis en Van der Molen of er buiten de 
aangegeven zienswijze nog andere punten zijn die voor de stichting aanleiding kunnen 
zijn om tegen het plan te procederen. De heren Langereis en van der Molen geven aan 
dat dit niet het geval is. 
____________________________________________________________________ 
 
De ingekomen inspraakreactie is hierna weergegeven en van een gemeentelijk 
standpunt voorzien. 
 
1. Stichting De Groene Oostrand constateert dat met dit plan de laatste grote open 

ruimte van Lelystad aan de stadzijde van de A6 verdwijnt; dit wordt betreurd, omdat 
hiermee weer een stukje open ruimte verdwijnt en de kernkwaliteit ruimte weer verder 
onder druk komt te staan. Ook constateert de stichting een wel erg vrije vertaling van 



45 

   
JBA-Amsterdam, 13e versie d.d. 5 juli 2007 
 
 
 

de plankaart van het structuurplan, waar voor dit gebied maar een paar kleine 
vierkantjes als verstedelijking is aangegeven. 

 
Reactie: Kennis wordt genomen van deze constateringen. Het gemeentebestuur is 

van mening dat de voorgenomen woningbouwontwikkeling in 
overeenstemming is met het door de raad op 7 april 2005 vastgestelde 
Structuurplan Lelystad 2015. Deze ontwikkeling past eveneens in het door 
Provinciale Staten van Flevoland op 2 november 2006 vastgestelde 
Omgevingsplan Flevoland 2006, waarin het gebied is aangewezen als 
“Stedelijk gebied 2015”. 

 
2. De stichting heeft in eerder overleg met de gemeente en de ontwikkelaar aangegeven 

dat met dit plan op geen enkele wijze vooruitgelopen kan en mag worden op een 
mogelijke bebouwing van de zgn. landbouwkavels bij het Oostrandpark. Door de 
opname op blz. 10 van de toelichting van een passage uit het structuurplan wordt een 
dergelijk vooruitlopen wel gesuggereerd. Daar deze passage voor het onderhavige 
plan niet relevant is, verzoekt de stichting die te schappen in het 
ontwerpbestemmingsplan. 

 
Reactie: Omdat met dit plan op geen enkele wijze vooruitgelopen op een mogelijke 

bebouwing van de landbouwkavels bij het Oostrandpark, is aan het 
verzoek van de stichting tegemoet gekomen door de betreffende passage 
in de toelichting niet meer op te nemen. Bovendien staan de betreffende 
landbouwkavels op de plankaart van het Structuurplan aangegeven als 
“Wonen, na 2015”. 

 
3. In het overleg met de ontwikkelaar heeft deze de stichting toegezegd dat de kavels 

evenwijdig aan de ecologische zone zgn. brede kavels van 12 en 15 meter breed 
zullen zijn met woningen van 6 tot 9 meter breed. De open gaten zullen zo minimaal 6 
meter breed zijn. Dit om een zo open mogelijk karakter te bewerkstelligen. In het 
voorontwerpbestemmingsplan zijn geen kavel dimensies opgenomen. In artikel 
3.2.3.d. wordt zelfs mogelijk gemaakt dat er uitbouwen tot 2 meter van de zijdelingse 
perceelsgrens kunnen komen. Hiermee kan de bebouwing langs de ecologische zone 
een sterk “blokvormig karakter” krijgen. De stichting verzoekt de toezegging van de 
ontwikkelaar ook afdoende juridisch in het bestemmingsplan op te nemen. 

 
Reactie: Op 23 maart 2006 heeft de planontwikkelaar de stichting geschreven: 

“Aansluitend op deze open strook langs de ecologische zone  over een 
lengte van 100 meter zullen wij bredere kavels realiseren”. In het 
voorontwerpbestemmingsplan is deze tekst inderdaad niet opgenomen. 
Conform afspraak met de stichting heeft de ontwikkelaar in het gemaakte 
inrichtingsplan opgenomen: kavels van 15 meter breed met een 
bebouwing van 9 meter. Ter tegemoetkoming aan het verzoek van de 
stichting is in de voorschriften alsnog opgenomen dat de afstand van de 
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tussenruimte tussen de afzonderlijke hoofdgebouwen tenminste 6.00 
meter bedraagt in het bouwvlak met de aanduiding “afwijkende 
maatvoering” op de plankaart. Voorts is alsnog geregeld dat in het 
bouwvlak met de aanduiding  “afwijkende maatvoering” aan- en uitbouwen 
en bijgebouwen deze afstand van 6 meter evenmin mogen verkleinen. Met 
deze aanpassingen wordt voorkomen dat langs de ecologische zone een 
“blokvormig karakter” ontstaat. 

 
4. Volgens artikel 3.2.2.e. bedraagt de bouwhoogte van de woningen max. 10 meter. 

Met een dergelijke hoogte worden de woningen op de onder 3 genoemde kavels 
langs de ecologische zone qua hoogte te dominant voor de smalle strook bomen in 
deze zone. De stichting verzoekt de hoogte voor dit gedeelte tot b.v. 8 meter aan te 
passen. 

 
Reactie: Ter tegemoetkoming aan het verzoek van de stichting is in de voorschriften 

alsnog bepaald dat de bouwhoogte van een hoofdgebouw in het bouwvlak 
met de subaanduiding I op de plankaart ten hoogste 8.50 mag bedragen. 
Deze aanpassing heeft de planontwikkelaar doorgesproken met de 
stichting. De stichting heeft de ontwikkelaar schriftelijk bericht dat zij geen 
bezwaar heeft tegen het realiseren van het zgn. woningtype Tennessee 
waarbij de nokhoogte is bepaald op 8.5 meter. De aanpassing  heeft geleid 
tot een verbetering van de planopzet. 

 
4.2 Economische uitvoerbaarheid 
De binnen het plangebied gelegen gronden zullen door de gemeente Lelystad worden 
verworven en vervolgens worden doorverkocht aan de planrealisator. Daartoe is een 
koop- en realisatieovereenkomst gesloten waarin de uitgangspunten voor de wijze van 
planuitvoering zijn geregeld. Aan de ontwikkeling en uitvoering van dit plangebied zijn 
voor de gemeente geen kosten verbonden. Ook de gemeentelijke apparaatskosten 
kunnen uit de grondopbrengsten worden voldaan. 
 
De woningbouw is weliswaar te positioneren in het topsegment maar daarbinnen 
zodanig gedifferentieerd dat een breed scala van woonconsumenten hiervoor in 
aanmerking kunnen komen.  
 
De kosten van de (semi)openbare voorzieningen worden gedekt door de 
grondexploitatie. De feitelijke aanleg daarvan en de daaraan verbonden kosten komen 
voor rekening van de particuliere planrealisator.  
 
Vanuit gemeentelijke middelen behoeft dus op geen enkele wijze een bijdrage te 
worden verschaft aan de aanleg van algemene infrastructurele voorzieningen. Zelfs de 
onderhouds- en beheerskosten blijven goeddeels voor rekening komen van de 
toekomstige bewoners, al draagt de gemeente in de toekomst hieraan bij op basis van 
vergoedingen die zijn gerelateerd aan vergelijkbare woongebieden qua woningdichtheid 
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en infrastructuur binnen de gemeente.  
 
Als bijlage 10 is tevens de grondexploitatieopzet opgenomen waarin cijfermatig op 
hoofdlijnen de baten- en kosten zijn verwerkt. De exploitatie van het plan sluit op een 
beperkt positief saldo, hetgeen de uitvoerbaarheid van het plan voorshands bevestigt. 
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