Toelichting 1e partiële herziening bestemmingsplan Museumkwartier
1. Inleiding
Op 27 januari 2004 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland (gedeeltelijk) goedkeuring verleend
aan het bestemmingsplan Museumkwartier. Dit bestemmingsplan is op 23 maart 2004 in werking
getreden. Tegen het goedkeuringsbesluit is beroep ingesteld bij de Raad van State, zodat het
bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden.
Het plangebied van dit bestemmingsplan wordt begrensd door het Oostvaardersdiep, de Houtribweg,
de Markerwaarddijk, de Museumweg en het verlengde daarvan richting de Oostvaardersdijk. (zie
afbeelding 1). Het bestemmingsplan vormt enerzijds het planologisch-juridisch kader voor de
bestaande functies in het plangebied, waaronder het factory outlet village Batavia Stad, het Nieuw
land Poldermuseum, de Bataviawerf en het Nederlands Instituut voor Scheeps- en
onderwaterarcheologie. Daarnaast biedt het bestemmingsplan ruimte voor nieuwe ontwikkelingen in
het plangebied, zoals de uitbreiding van het factory outlet village en vestiging van nieuwe toeristischrecreatieve functies. Het gebied van het bestemmingsplan wordt aangeduid met de naam ‘Batavia
Stad’.
Afbeelding 1: Ligging en begrenzing plangebied bestemmingsplan Museumkwartier.
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2. Aanleiding 1 partiële herziening
Om nieuwe toeristisch-recreatieve functies in het gebied Batavia Stad toe te kunnen voegen, wordt al
enige tijd met de initiatiefnemer van een horecabedrijf met een toeristische bierbrouwerij (‘Klokbier’)
gesproken over vestiging in het gebied. Door zowel de initiatiefnemer als de gemeente is
geconcludeerd dat dit bedrijf ‘Klokbier’ goed past binnen de gewenste ontwikkeling van het gebied.
Het bedrijf is daarom opgenomen in het bestemmingsplan Museumkwartier, dat binnen de
bestemming “recreatie” de vestiging van een horecabedrijf met bierbrouwerij toelaat.
Bij de verdere uitwerking van de bouwplannen is gebleken dat het in het bestemmingsplan maximaal
toegestane bruto vloeroppervlakte (bvo) voor de betreffende functie (750 m2) niet overeenkomt met
het bedrijfsplan en het daaraan gekoppelde bouwplan. De initiatiefnemer had in zijn correspondentie
in het kader van de bestemmingsplanprocedure 750 m2 bebouwingsvlak bedoeld, in plaats van bruto
vloeroppervlakte.
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Op basis van het huidige programma van eisen voor het gebouw blijkt circa 1830 m2 bruto
vloeroppervlak nodig te zijn. Hiervan is 500 m2 bvo bedoeld voor het horecadeel van het gebouw en
1330 m2 bvo voor het brouwerijdeel. Dit wordt dan een gebouw van 3 lagen met een kelder.
De gemeente is van mening dat deze beoogde bruto vloeroppervlakte geen afbreuk doet aan de
ontwikkeling van het gebied Batavia Stad en dat het gebouw prima inpasbaar is in het gebied.
Het ligt daarom in de rede via een partiële herziening van het bestemmingsplan Museumkwartier de
bebouwingsbepalingen voor de functie ‘horecabedrijf met bierbrouwerij’ aan te passen.
3. Planbeschrijving
Deze 1e partiële herziening van het bestemmingsplan Museumkwartier betreft een administratieve
aanpassing van de voorschriften. Een onderzoek naar milieu-aspecten, ecologie of archeologische
waarden is dan ook niet noodzakelijk.
Deze herziening heeft betrekking op artikel 4, lid 2, onder b van de voorschriften van het
bestemmingsplan Museumkwartier. De maximaal toegestane bruto vloeroppervlakte voor de functie
‘horecabedrijf met bierbrouwerij’ wordt verhoogd naar 2000 m2, met een horecagedeelte van
maximaal 500 m2 bvo. De bouwhoogte voor de betreffende functie blijft gehandhaafd op 15 meter.
Darnaast wordt aan de begripsbepalingen van het bestemmingsplan Museumkwartier de defnitie van
bruto vloeroppervlakte toegevoegd.
4. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
• Vooroverleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit
op de ruimtelijke ordening op 8 april 2004 verzonden naar de onderstaande instanties, met het
verzoek eventuele op- of aanmerkingen voor 17 mei 2004 kenbaar te maken.
1. Provincie Flevoland
2. Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Zuiderzeeland
3. VROM-Inspectie, regio noordwest
De provincie Flevoland, de VROM-Inspectie en het Waterschap Zuiderzeeland hebben aangegeven
dat het voorontwerp-bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
• Inspraakprocedure
De inspraakprocedure, zoals bedoeld in de Inspraakverordening Lelystad, is gestart door
bekendmaking in de Flevopost van woensdag 14 april 2004 en door bekendmaking op het
publicatiebord van de gemeente, van het voornemen van de gemeenteraad het bestemmingsplan “1e
partiële herziening bestemmingsplan Museumkwartier” vast te stellen.
Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft vanaf maandag 19 april tot en met maandag 17 mei
2004 ter inzage gelegen.
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.
Binnen de termijn van terinzagelegging zijn geen inspraakreacties ingediend.
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