
 

 

 

 

 

  

 



VOORWOORD 
 
Na een collegeperiode met een coalitie van CDA, Leefbaar Dronten en de VVD staan op 21 maart 2018 de 

gemeenteraadsverkiezingen gepland. 

Zoals u van de VVD mag verwachten, is in voorbereiding hierop vorm gegeven aan onze visie voor de toekomst van 

Dronten. Door het programma in te delen naar gangbare portefeuilles, ben ik ervan overtuigd u een overzichtelijk en 

handzaam stuk aan te bieden.  Handzaam, maar zo duidelijk en compleet mogelijk.  

 

In de afgelopen jaren heeft een duidelijk, consistent en degelijk uitgevoerd lokaal beleid, Dronten door een tijd van 

crisis geloodst. Het College heeft in constructieve samenwerking met de Gemeenteraad, op basis van een doordacht 

coalitieprogramma, beleid uitgezet waarbij een gezonde financiële positie van de gemeente een belangrijke 

randvoorwaarde was. Een geslaagde samenwerking met een knap resultaat waar we trots op zijn. Mede dankzij dit 

beleid is nu weer ruimte en tijd om initiatieven te ontplooien . De VVD kijkt er naar uit dit in de komende periode te 

realiseren . Met dit programma  geven wij de richting aan die wij hierbij voorstaan. 

 

Na het lezen van dit programma zult u onderkennen dat niet alle toekomstige ontwikkelingen (kunnen) worden 

belicht.  U kunt erop vertrouwen dat in voorkomend geval de VVD altijd zal handelen vanuit haar Liberale 

Grondbeginselen, te weten: Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en 

Gelijkwaardigheid. 

 

https://www.vvd.nl/liberalisme 

 

 

Paul Zuurendonk 

 

 

Voorzitter lokale commissie Dronten 

VVD Zuiderzee 

  

https://www.vvd.nl/liberalisme


Dronten 
   

Dronten: Een plaats in de provincie Flevoland en naam van de gemeente  Dronten 

welke bestaat uit 3 kernen. Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Iedere kern is 

uniek in zijn aard en gezamenlijk zijn ze een oase van rust en ruimte voor haar 

inwoners. 

 

 

Centraal gelegen in Nederland, komen de  ruim 40.000 inwoners van de gemeente 

van alle windstreken hierheen om dat te vinden wat ze elders niet gevonden 

hebben. 

En daarom zijn wij trots op het feit dat we kunnen zeggen 

 wij leven in Dronten. 
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HOOFDSTUK 0 

REFLECTIE EN CONTINUÏTEIT VAN BESTUUR EN BELEID 
 
Huidige status 

De maatschappij is continu in beweging. Het is de kunst om hier in politieke en bestuurlijke zin continu 

flexibel en innovatief op in te spelen. 

 

In perspectief 

Volledig in lijn met de afgelopen jaren zal ook de toekomstige samenleving in beweging blijven. Een 

samenleving in beweging wordt  positief ervaren. Daar waar negatieve gevolgen merkbaar zijn moet er 

als een vanzelfsprekendheid vanuit de politiek oog zijn voor oplossingen. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Stilstaan en behoudendheid is geen optie. Dit vraagt een ander soort van besturen dan in het verleden. 

Continu dient er oog te zijn voor ontwikkelingen in de samenleving. Waarbij contact tussen politiek en 

burger van essentieel belang is. Het is aan de politiek om dit te vertalen in beleid. 

Kwaliteit in besluitvorming en het daaruit voortvloeiende beleid kan slechts geborgd zijn op basis van 

een politiek debat in de gemeenteraad. Een politiek debat waaraan raadsleden vanuit hun individuele 

verantwoordelijkheid deelnemen. 

De gemeentelijke overheid zal vanuit een regie rol alleen die zaken oppakken die niet door de 

samenleving opgepakt kunnen of mogen worden. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur 
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HOOFDSTUK 1 

 ALGEMEEN BESTUUR 
 
Huidige status 

De succesvolle introductie van gemeente Dronten als regiegemeente is in de afgelopen jaren steeds 

verder vormgegeven. Vanuit het besef dat de gemeente slechts zelfstandig kan blijven onder de 

voorwaarde van succesvolle samenwerking met andere gemeentes en instanties, is ook hier op ingezet. 

 

In perspectief 

Het is de verwachting dat het Rijk in de toekomst nog meer taken bij de gemeenten zal beleggen. Een 

goed voorbeeld hiervan is de omgevingswet. De uitdaging om de druk hiervan op de begroting te 

minimaliseren is zichtbaar. 

Wij realiseren ons dat er een kloof dreigt te ontstaan tussen samenleving en politiek. Dit tast onze  

geloofwaardigheid als participant in verschillende bestuursorganen aan. Nationale initiatieven om 

(lokale) politiek en samenleving weer dichter bij elkaar te brengen, bieden hierbij weer kansen én 

uitdagingen. Als VVD zullen we hier actief op inspelen. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD blijft uitgaan van een gemeentelijke overheid, die zich richt op de wettelijke taken en die taken / 

zaken, die niet door de maatschappij en/of de individuele burger opgepakt kunnen worden.  Door een 

open en transparante houding en beleid, streven wij naar een effectief en efficiënt samenspel tussen 

overheid en samenleving.  

Als er nieuwe taken bij de gemeente worden belegd, is het vanzelfsprekend te kijken naar de meest 

optimale inrichting. Dit zal leiden tot een zo klein mogelijke druk op de begroting zonder onze 

verantwoordelijkheden te ontlopen. 

Minder bureaucratie / minder regels.  

De VVD heeft altijd gestreden voor minder regels, zodat we optimaal en efficiënt kunnen functioneren in 
maximale ruimte. Uitgaande van een ieders eigen verantwoordelijkheid en alleen daar regels stellen 
waar dat strikt noodzakelijk is: zo veel als mogelijk  “ja mits” in plaats van  “nee tenzij”. 

Tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen moet regelgeving zoals APV en 

Welstandscommissie, periodiek herzien worden.  Doelstelling hierbij is een vermindering van de 

regeldruk.  
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Regiegemeente 

Een efficiëntie en effectieve gemeente handelt vanuit de regierol waarbij de gemeente de doelstellingen 

bepaalt, op welke wijze de doelen bereikt dienen worden en hoeveel het mag kosten. Vanuit dit oogpunt 

worden de uitvoerende taken en de daaraan gekoppelde coördinatie zoveel als mogelijk extern belegd. 

Alleen wanneer de gemeente aantoonbaar goedkoper is, met behoud van kwaliteit, worden ze door de 

gemeente zelf uitgevoerd. 

De VVD streeft continu naar een effectieve en efficiënte dienstbare overheid richting de inwoners van 

Dronten. Het effectief en efficiënt handelen van de dienstbare overheid wordt jaarlijks getoetst. 

Bereikbaarheid, betrokkenheid  en transparantie 

Er dient uiteraard sprake te zijn van een 100% transparant en integere overheid. Zowel qua houding als 

qua gedrag. Uitgaande van de voorbeeldfunctie, die bestuurders en ambtenaren hebben voor de 

samenleving.  

Een effectief bestuur is dienstbaar aan de samenleving én is optimaal bereikbaar voor die samenleving. 

Burgers behoren tijdig betrokken te worden bij grote projecten, via bijvoorbeeld burgerpanels. De wijze 

van burgerbetrokkenheid moet afgestemd zijn op de aard van het project. Voorbeelden van die 

projecten zijn het Meerpaalplein, het MFG Biddinghuizen, MFC Swifterbant en zwembad Overboord. 

 

Het bestuur is altijd betrokken bij datgene wat in de samenleving gebeurt. Daarbij zijn bijvoorbeeld 

deelname aan wijkschouwen en werkbezoeken aan maatschappelijke en culturele instellingen én 

ondernemingen essentieel. In het verlengde hiervan is de VVD voorstander van direct contact met de 

samenleving, waarbij het college het gesprek aangaat met inwoners. 

Samenwerking 

Samenwerking met andere gemeenten heeft aantoonbaar geleid tot lagere kosten voor de inwoners van 

Dronten. Deze samenwerkingsverbanden zullen waar mogelijk uitgebreid en/of geïntensiveerd worden. 

Op deze basis kan onze gemeente in de komende decennia  zelfstandig blijven en duurzaam 

voortbestaan. Samenwerking dient daar gezocht te worden waar deze het meest effectief en efficiënt is. 

Soms zal dat een samenwerking zijn met de Flevolandse gemeenten, soms zal dat samenwerking zijn met 

gemeenten en instellingen uit andere regio’s.  

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 0 Reflectie en continuïteit van bestuur 

Hoofdstuk 2 Organisatie gemeentelijk apparaat 
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HOOFDSTUK 2 

ORGANISATIE GEMEENTELIJK APPARAAT 
 
Huidige status 

Door taakoverdracht vanuit het sociaal domein is het gemeentelijk apparaat in de afgelopen periode 

gegroeid.  

Een beperkte toename van de formatie heeft plaatsgevonden, gerelateerd aan kritische gemeentelijke 

taken, zoals veiligheid en ICT. 

Communicatie en interactie met burgers heeft een duidelijke basis gekregen via het KCC (Klant Contact 

Centrum) 

 

In perspectief 

Het door de rijksoverheid beleggen van taken en verantwoordelijkheden binnen 

de gemeentelijke overheid zal vermoedelijk nog meer gestalte krijgen. 

De gemeente Dronten neemt deel aan een aantal samenwerkingsverbanden 

waarbij de communicatie met de inwoner onze volledige aandacht krijgt, zodat 

deze ten minste voldoet aan de standaard die de gemeente zich zelf heeft 

gesteld. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD vindt dat een klein gemeentelijk apparaat tegen lage kosten een kwalitatief goed product kan 

leveren. Een vraaggerichte, doelmatige en doeltreffende dienstverlening én informatievoorziening staat 

daarbij onvermijdelijk voorop. Waarbij de informatieveiligheid en privacy zoveel als mogelijk 

gewaarborgd is. 

Het ambtelijk apparaat is ten dienste van de samenleving en niet andersom. Borging en verbetering van 

de kwaliteit en dienstverlening is zondermeer een speerpunt. 
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Toegankelijkheid 

De burgers van Dronten horen op een eenvoudige en efficiënte wijze gebruik kunnen maken van 

gemeentelijke diensten. Om de kosten te minimaliseren en de toegankelijkheid te vergroten dienen deze 

diensten zoveel als mogelijk digitaal aangeboden te worden.  

Hoewel de transitie naar digitale dienstverlening sterk wordt aangemoedigd kan het niet anders dan 

vanuit de zorgplicht van de gemeente, de diensten ook op papier aan te bieden of hulp te bieden bij het 

gebruik van de digitaal aangeboden diensten. 

Een gemeentelijke helpdesk als onderdeel van het Klant Contact Centrum (KCC) is daarbij essentieel. 

De gemeente moet vanuit haar dienstverlening open staan voor klachten en op- en aanmerkingen van 

de inwoners van Dronten. Deze dienen in principe binnen een week behandeld en afgedaan te worden. 

Hiertoe dienen de hiervoor bestemde kanalen optimaal ingericht te zijn.  

De dienstverlening van de gemeente Dronten dient tot de beste van Nederland te behoren. Gestreefd 

wordt naar een plaats bij de top 50 van de meest dienstverlenende gemeenten in de ranking van “Waar 

staat je gemeente .nl”. 

Bezwaarschriften dienen binnen een week in behandeling te worden genomen en binnen een 

acceptabele termijn afgedaan te worden. Waarbij de burger ook binnen een week wordt geïnformeerd 

over de status van het in behandeling nemen. Vanzelfsprekend dient er ook een optimale 

klachtenregeling te zijn, waarbij de burger zich gehoord weet en recht gedaan wordt. 

 

Omvang en cultuur 

Het ambtelijk apparaat dient qua omvang klein te zijn, gekoppeld aan een flexibele inzet. Waarbij 

ambtenaren mogen leren, maar ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid. 

Het ambtelijke apparaat moet oog hebben voor ontwikkelingen in de samenleving en beschikken over  

politieke sensitiviteit. 

Van groei van het ambtelijk apparaat kan alleen sprake zijn bij groei van de wettelijk opgedragen taken. 

Daarbij uitgaande van de regierol van de gemeente. 

Communicatie 

De burger van Dronten mag van een overheid verwachten dat er betrouwbaar, snel en accuraat 

gecommuniceerd wordt. De wijze van communiceren dient passend te zijn voor de ontvangende burger. 

Dus digitaal via de daartoe openstaande kanalen als de website en de app en niet digitaal via de 

traditionele media zoals de  krant, brochures etc. 
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Verbanden met andere onderwerpen 

 

Hoofdstuk 0 Reflectie en continuïteit van bestuur 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur 
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HOOFDSTUK 3 

OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 
 
Huidige status 

Gemeente Dronten hecht waarde aan een actief veiligheidsbeleid. Om dit vorm te geven is het Integraal 

Veiligheidsbeleid 2016-2019 geformuleerd. In dit document worden de belangrijkste aspecten die 

invloed hebben op de gevoelswaarde van veiligheid belicht. Prioriteiten hierin zijn onder anderen 

woninginbraken, overlast gevende (jongeren)groepen en evenementen. 

 

De burger is onderdeel van zijn eigen openbare orde en veiligheid en wordt geacht hiernaar te handelen, 

binnen de grenzen van zijn mogelijkheden en de wet. Initiatieven hiertoe in de vorm van Whatsapp 

groepen, project Waaks!, burgernet, Sociale media en persoons gerichte aanpak (PGA) ondersteunen dit 

principe. 

 

Uit gegevens van o.a. het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS blijkt dat dit 

beleid de veiligheid binnen de gemeente Dronten nog niet boven het 

gemiddelde van vergelijkbare gemeenten heeft kunnen vergroten.  

Aanrijdtijden van Brandweer zijn in het buitengebied niet conform de landelijke 

norm. 

 

In perspectief 

Het is de algemene verwachting dat de openbare orde en veiligheid onder druk komen te staan van de 

volgende ontwikkelingen: 

 Toenemende overlast door bijvoorbeeld verwarde personen; 

 Digitaal pesten onder jongeren; 

 Groeiend aantal bezoekers aan (grote) evenementen; 

 Signalen van radicalisme; 

 Toename van huiselijk geweld (zwaardere/ complexere zaken); 

 Gevoel van verminderde sociale cohesie door meer onverschilligheid en onverdraagzaamheid 

onder de inwoners van de gemeente Dronten; 

 

Hier tegenover staat gelukkig een toegenomen professionaliteit in de samenwerking tussen 

veiligheidsprofessionals, o.a. in de aanpak van jongerenoverlast (met jongerenwerk), en ook in de 

gezamenlijke evenementenorganisatie. 
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Standpunt VVD Dronten 

Het Integraal veiligheidsbeleid 2016-2019 belicht de juiste aspecten om de veiligheid binnen de 

gemeente te vergroten. De uitwerking van dit beleid in activiteiten kan echter concreter worden 

verwoord. Alleen op deze manier kan de realisatie worden geverifieerd.  

Voor de VVD is veiligheid(sgevoel) essentieel. De gemeente dient dan ook de ambitie te hebben dit 

continu te verbeteren.  

De gemeente Dronten stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners door initiatieven met 

succesvolle programma’s als WAAKs en Whatsapp groepen te ondersteunen. 

 

Toekomstig gemeentelijk beleid voor de toepassing van beveiligingscamera’s zal opgesteld worden, en 

getoetst aan regels van privacy. Hierbij kan cameratoezicht in de publieke ruimte, zoals 

uitgaansgebieden, festivals en het station, overwogen worden. Voorwaarde voor permanente plaatsing 

hiervan, is dat een verbetering van de veiligheid en het veiligheidsgevoel waarneembaar is. 

Het verbeteren van de aanrijdtijden van hulpdiensten is niet in alle delen van de gemeente haalbaar. 

Specifieke aandacht voor preventie in de vorm van adviezen en controles is daarom noodzakelijk. 

 

De VVD is sterk voorstander van het zogenaamde lik-op-stuk beleid. De directe werking van dit middel is 

met name effectief bij kleine vergrijpen. Aan hufterig gedrag zoals het veroorzaken van overlast en 

vervuilen van de omgeving wordt met dit middel paal en perk gesteld. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 8 Onderwijs 

Hoofdstuk 9 Cultuur, Sport, Natuur en Groen. 
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HOOFDSTUK 4 

VERKEER EN VERVOER 
 
Huidige status 

Met ons verkeers- en vervoersnetwerk zijn we goed op weg. Dronten heeft snelle verbindingen met 

enkele belangrijke snelwegen, voldoende onderhouden fietspaden, buslijnen die frequent naar naburige 

gemeenten vervoeren en een treinstation dat onderdeel uitmaakt van een hoogwaardig netwerk. Wat 

mede door onze inzet aan verbeteringen in gang is gezet, zal verder doorgezet worden. 

 

In perspectief 

De gemeente groeit zowel qua aantal inwoners en woningen als qua bedrijvigheid. Het gebruik van het 

verkeers- en vervoersnetwerk neemt mede hierdoor toe. Het vliegveld van buurgemeente Lelystad is 

begonnen aan een gefaseerde groei, met als doel uiteindelijk bijna 7 miljoen 

passagiers per jaar te kunnen vervoeren. Het wordt zo een steeds belangrijker 

knooppunt in ons netwerk.  

De opschaling van de agrarische sector leidt tot intensiever gebruik van de 

wegen in het buitengebied (zie ook hoofdstuk 7). Bovendien zal de 

ontwikkeling van de containerterminal en overslaghaven Flevokust de 

verkeersdruk aan de oostkant van Flevoland vergroten. 

Elektrisch rijden zal steeds belangrijk worden, ook in onze gemeente. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Er moet onderzoek worden gedaan naar de effecten op het wegennet in het licht van de verwachte  

ontwikkelingen. 

Het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan zal door de VVD beoordeeld worden op haar concrete 

doelstellingen en verifieerbare uitvoering. 

De VVD beschouwt de verbetering van de N23, in combinatie met een betere doorstroming bij 

Roggebot, als noodzakelijk. Daarom willen we de samenwerking met de betrokken provincies en 

gemeenten intensiveren, om zo realisatie zeker te stellen en mogelijk te versnellen. 

We willen de oostrand van Dronten beter ontsluiten met aanvullende  fietsverbindingen. 

De afgelopen jaren is het programma om de bermen in het buitengebied te verstevigen, versneld. Het 

verbeteren van de verkeersveiligheid door het verstevigen van de bermen is echter nog niet afgerond. 



 Verkiezingsprogramma VVD 
      14 

Gemeenteraadsverkiezingen Dronten 2018  

  

Omdat de wegen in het buitengebied steeds zwaarder worden belast door functie wijziging van de 

agrarische bedrijven en de buitenwegen daar nog niet allemaal op zijn ingericht, daarom wil de VVD een 

vervolg geven aan dit succesvolle programma. 

De VVD wil dat de inwoners van Dronten zo weinig mogelijk geluidsoverlast ervaren van Lelystad Airport. 

Dit willen we bereiken met strenge handhaving door de Inspectie Leefomgeving en Transport, de 

gemeente Lelystad en hun ketenpartners op de naleving van afspraken rondom de vlieghoogte en de 

aanvliegroute. Hierbij dienen ook de uitkomsten van de meetpunten mee te worden genomen, en zullen 

we geen overschrijding tolereren. 

Inwoners en ondernemers kunnen tegelijkertijd delen in de kansen die de groei van het vliegveld nu 

biedt.  

De veiligheid in het verkeer dient gewaarborgd te blijven. Kinderen en andere kwetsbare weggebruikers 

moeten veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. De VVD is geen voorstander van de aanleg 

van verkeersdrempels. Andere verkeersremmende maatregelen kunnen net zo effectief zijn. We willen 

meer verkeerstoezicht binnen de bebouwde kom om asociaal weggedrag en onveilige situaties rondom 

scholen daadwerkelijk tegen te gaan.  

Er is een eigen verantwoordelijkheid van de burger op het gebied van verkeersveiligheid. We kunnen 

niet alles oplossen met verkeersmaatregelen en verwachten dat men elkaar aanspreekt op onveilig 

verkeersgedrag. We willen dat handhaving van maximale snelheden meer in woonwijken en niet zoals nu 

alleen op ontsluitingswegen geschiedt, dit is een ergernis bij veel inwoners die wij onderkennen. 

De VVD blijft er natuurlijk bij de provincie op aandringen dat er hoogwaardig openbaar vervoer binnen 

de gemeentegrenzen wordt aangeboden. We willen dat de stadslijnen worden gecontinueerd en er 

goede aansluiting op schooltijden is. Biddinghuizen en Swifterbant zijn qua openbaar vervoer alleen via 

de bus bereikbaar en dus is een goede aansluiting van deze kernen per openbaar vervoer extra 

belangrijk, met name waar het gaat om jongeren en in mindere mate om ouderen, de twee groepen die 

hiervan vooral gebruik maken. 

Parkeren in de kernen van de gemeente Dronten willen we duidelijk gratis houden, dat is namelijk van 

groot belang voor de economische activiteit in de kernen en houdt de lastendruk voor de burgers 

beperkt.  

Om het elektrisch rijden te ondersteunen, willen we meer laadpalen plaatsen en onderzoeken of we ze 

kunnen verduurzamen en of we gratis laden kunnen aanbieden. 

  



 Verkiezingsprogramma VVD 
      15 

Gemeenteraadsverkiezingen Dronten 2018  

  

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 5 Economische zaken 

Hoofdstuk 6 Recreatie en toerisme  

 Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
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HOOFDSTUK 5 

ECONOMISCHE ZAKEN 
 
Huidige status 

Dronten heeft een volwassen economie, die op onderdelen minder (bijvoorbeeld het aantal banen) of 

meer (bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de sector recreatie en toerisme) scoort dan het landelijke 

gemiddelde. Kenmerkend voor de lokale economie is de sterke vertegenwoordiging van aan agrarische 

productie geliëerde bedrijven zoals verwerkings- en verpakkingsindustrie. 

Er is een transitie gaande in de agrarische sector naar schaalvergroting en in de detailhandel naar e-

commerce. 

 

In perspectief 

De Nederlandse economie zit na een jarenlange dip weer in de lift en is 

momenteel de bijna snelst groeiende economie van Europa. Dronten ligt 

tussen een paar steeds groter wordende economische magneten zoals 

Amsterdam, Utrecht en Zwolle. Dit betekent voor de economie in Dronten: we 

streven ernaar deze gebieden te verbinden en complementair te zijn aan deze 

steden. 

Het winkelcentrum Suydersee is meer en meer een verblijfsgebied aan het 

worden, mede door de recent verfraaiing van het Meerpaalplein, zodat er een 

steeds aantrekkelijk culinaire en gezelligheidsbeleving wordt gecreëerd. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Werkende mensen en ondernemers zijn natuurlijk de motor van onze economie. De gemeente hoeft 

ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf runnen. Dat weten zij zelf immers het beste. De 

gemeente stimuleert ondernemerschap daarom het beste door ondernemers de ruimte te geven. De 

VVD blijft zich dus inzetten voor lage (administratieve) lasten voor ondernemers.  

De VVD wil geen scherpere regels instellen dan die van de hogere overheden en een voortdurende 

kritische blik op de huidige regelgeving werpen. Het recente traject waarbij in samenspraak met 

inwoners en ondernemers de Algemene Plaatselijke Verordening is verbeterd, smaakt ons naar meer. 

Starters kunnen vanuit hun woonsituatie met hun bedrijf beginnen waardoor ze met geringe 

investeringen hun onderneming kunnen beginnen. Zolang de bedrijvigheid geen overlast veroorzaakt, 

kunnen wat ons betreft woon- en werkfuncties in woongebieden naast elkaar bestaan. 
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Naast de conventionele infrastructuur is een onderneming in grote mate afhankelijk van de zogenaamde 

digitale snelweg. Ook in het buitengebied van de gemeente is dit logischerwijs van groot belang. In 

samenwerking met provincie Flevoland wil de VVD marktpartijen faciliteren de toegankelijkheid tot 

sneller internet in het buitengebied te realiseren. 

De detailhandel is langzaam uit het dal van de economische crisis aan het klimmen. Het is de visie van de 

VVD dat een geconcentreerd winkelaanbod de levensvatbaarheid van ondernemingen ondersteunt, de 

VVD zal dan ook geen detailhandel buiten de winkelcentra toestaan. Uitzondering hierop is detailhandel 

in volumineuze goederen zoals bouwmarkten en meubelzaken. We willen “magneten” in de 

winkelcentra van onze kernen en daarom daarbuiten geen uitbreiding van detailhandel. Het 

concentreren van de detailhandel is de enige manier om deze in stand te houden. Leegstand in de 

winkelcentra willen we tegengaan door variatie in aanbod en een maximale flexibiliteit te blijven 

hanteren voor wat erin komt. Zo willen we zoveel mogelijk ruimte geven aan ondernemers. 

Innovatie is voor ons een belangrijke motor van de economie. We willen het onderwijs daarom inniger 

koppelen aan het bedrijfsleven door bijvoorbeeld het uitzetten van meer en gevarieerdere onderzoeks- 

en praktijkopdrachten op MBO en HBO niveau en het verder uitbouwen van het stagebureau. 

Het is van belang stevig nieuwe bedrijven te acquireren voor o.a. de Poort van Dronten. Hierop willen 

dan ook meer inzetten. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 6 Recreatie en toerisme 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
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HOOFDSTUK 6 

RECREATIE EN TOERISME 
 
Huidige status 

Recreatie en toerisme zijn een sterke sectoren in onze gemeente, die veel werkgelegenheid bieden en 

veel recreanten en toeristen trekken. 

 

In perspectief 

De sector zit duidelijk in de lift en zet onze gemeente elk jaar weer landelijk en internationaal op de 

kaart. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Recreatie en toerisme zijn voor de gemeente van groot belang. De VVD 

onderstreept daarom dat het raadzaam is om de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor zowel zittende als nieuwe ondernemers te  bevorderen. Dit willen we 

concreet invulling geven door vernieuwende ideeën te omarmen. De VVD zal 

nieuwe initiatieven met een positieve insteek benaderen ook als die 

initiatieven niet in een bestaand bestemmingsplan passen. We willen 

ondernemers met name ondersteunen in het realiseren van een goede 

bereikbaarheid van hun voorzieningen voor het publiek. Ook in de natuur kan uitbreiding van 

bedrijvigheid nodig blijken. Landelijke regelgeving vereist vaak natuurcompensatie, de VVD is bereid 

hiervoor naar oplossingen te zoeken. 

We zullen uiterst terughoudend om blijven gaan met verhoging van de (water)toeristenbelasting. 

De VVD denkt recreatie en toerisme in de gemeente verder te kunnen bevorderen door blijvende 

aandacht voor aantrekkelijke fietspaden, zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan ondernemers 

voor de verdere ontwikkeling van de oostrand van Dronten, Ketelhaven en de Ketelmeeroever, 

intensivering van de promotie van hetgeen we te bieden hebben. Wanneer een ondernemer zich meldt, 

gaan wij haar of hem helpen en zoeken naar de planologische ruimte. 

De Oostrand van Dronten is een belangrijke drager voor de verdere ontwikkeling van de recreatie en het 

toerisme in de gemeente. 
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In de komende periode gaan we het Dierenpark, als onderdeel van het Hanzekwartier, revitaliseren en 

upgraden, dit in combinatie met de realisatie van een replica van de pioniersbarak waarin ruimte komt 

voor de jonge Drontense geschiedenis . 

De gemeente Dronten is trots op haar recreatieve en toeristische sector. Het Mechanisch Erfgoed 

Centrum en Walibi zijn hier goede voorbeelden van. De gemeente zal de sector actief promoten en 

synergie tussen de bedrijven stimuleren. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 5 Economische zaken 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
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HOOFDSTUK 7 

AGRARISCHE SECTOR 
 
Huidige status 

Voordat schaalvergroting in de agrarische sector in Dronten tot problemen heeft geleid, is de toegestane 

omvang van erven verruimd. In aanvulling hierop is begonnen met het versterken en verbreden van de 

wegen in het buitengebied. Waarbij het kenmerkende karakter (aangezicht, groensingels en bebouwing) 

behouden is gebleven, mede door de verplichte agrarische bestemming van de erven. 

Dronten kent zowel gangbare landbouw als biologische landbouw. 

Tegenwoordig functioneren agrarische bedrijven succesvol met behulp van een groot aantal 

arbeidsmigranten. 

 

In perspectief 

De schaalvergroting en ketenintegratie heeft nog niet haar uiteindelijke vorm 

bereikt. Een verdergaande samensmelting van de voedselindustrie en 

agrarische sector is het toekomstbeeld  Deze ontwikkeling leidt ertoe dat veel 

agrarische erven hun oorspronkelijke bestemming zullen verliezen. Omdat niet 

altijd aan deze verplichte agrarische bestemming kan worden voldaan, dreigt 

leegstand en zelfs verpaupering. 

 

De groeiende afhankelijkheid van automatisering en digitalisering leidt tot de 

vraag naar een toekomst bestendige infrastuctuur. De Gemeente onderschrijft hiervan de noodzaak, 

maar realiseert zich dat de huidige faciliteiten hierin nog niet voorzien. 

 

De voortdurende bodemdaling en hieraan gerelateerde vernatting in Flevoland vormt  in de komende 

jaren een economisch bedreiging voor de sector.  

 

Standpunt VVD Dronten 

Daar waar schaalvergroting een toename van transportbewegingen in aantal en omvang veroorzaakt, 

werkt de gemeente graag mee aan efficiente ruilverkaveling. Het verplaatsen van een erf, waarbij het 

oude erf gesaneerd wordt, kan hierbij overwogen worden. 

 

Duurzame landbouw en gangbare landbouw hebben beide bestaansrecht en meerwaarde en dienen 

gelijkwaardig behandeld te worden. De gemeentelijke bemoeienis  hierbij is faciliterend en mag niet 

leiden tot bevoordeling van de één ten opzichte van de ander. De agrarische sector dient daarbij 
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vanzelfsprekend wel oog te hebben voor een zo efficient en effectief (her)gebruik van grondstoffen en 

eindproducten. Om zo een bijdrage te leveren aan het streven naar een circulaire economie én 

samenleving. 

Veehouderij heeft een direct verband met voedselveiligheid en volksgezondheid. Deze thema’s dienen 

bij vergunningverlening (bijvoorbeeld bij intensieve veehouderij) van doorslaggevende aard te zijn. 

 

In lijn met het huidige beleid zal ook in de toekomst de aansprakelijkheid van de ondernemer bij 

huisvesting van werknemers eventuele overlast voorkomen. Deze verantwoordelijkheid dient 

randvoorwaardelijk voor verlening van vergunning blijven, hier vindt uiteraard handhaving op plaats. 

 

Leegstand in het buitengebied kan alleen worden voorkomen door alternatieve bestemmingen van de 

erven na te streven, zoals verwoord in de nieuwe omgevingsvisie. Het karakter van het buitengebied 

dient hierbij behouden te blijven. Een alternatieve invulling van de erven bevordert bijvoorkeur de 

ketenintegratie, dit kan ook bijdragen aan een grotere duurzaamheid van de sector. Deze nieuwe 

bestemmingen mogen geen significant concurrerende positie krijgen ten opzichte van de detailhandel in 

de winkelcentra. 

 

Het past de gemeente entrepeneurschap te tonen in het begeleiden van ondernemers bij 

vergunningverlening tot nieuwe bestemmingsvormen van de erven. Het ontwikkelen van competenties 

binnen het gemeentelijk apparaat is  hiertoe noodzakelijk. 

Verbeteren van de digitale infrastructuur kan niet met enkel gemeenschapsgeld gerealiseerd worden. 
Een actieve participatie van de bewoners van het buitengebied is een vereiste voor realisatie. Op basis 
van haar verantwoordelijkheid zal de gemeente hier het initiatief nemen om tot ontwikkeling te komen.  

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 2 organisatie gemeentelijk apparaat 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 5 Economische zaken 

Hoofdstuk 8 Onderwijs. 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
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HOOFDSTUK 8 

ONDERWIJS 
 
Huidige status 

De gemeente Dronten heeft met de schoolbesturen een convenant gesloten om bij nieuwbouw zoveel 

als mogelijk in te zetten op gezamenlijke huisvesting, zoals bij het Beursplein in Dronten en het Educatief 

Centrum in Biddinghuizen. 

De gemeente Dronten scoort relatief goed op het gebied van het voorkomen van vroegtijdig 

schoolverlaten. 

In samenwerking met de schoolbesturen van het Ichtus en het Almerecollege is een nieuwe gezamenlijks 

school voor voortgezet onderwijs tot stand gekomen (“Het Perron”). 

 

In perspectief 

Er zal sprake zijn van een doorontwikkeling van speciaal onderwijs naar 

passend onderwijs, waarbij de rijksoverheid target stellend is als het gaat om 

bijvoorbeeld percentage uitstroom naar speciaal onderwijs en vroegtijdige 

schoolverlaters. 

Qua huisvesting en qua (passend) onderwijs zal de samenwerking tussen 

gemeenten, schoolbesturen en het samenwerkingsverband passend onderwijs 

geïntensiveerd worden. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD wil de samenwerking tussen de verschillende onderwijszuilen bevorderen. Zowel qua huisvesting 

als onderwijs inhoudelijk. Dit alles met behoud van de vrije schoolkeuze en de waarborg van een divers 

en flexibel  onderwijsaanbod. Door gezamenlijk arrangementen te ontwikkelen, waardoor zowel 

hoogbegaafde leerlingen als leerlingen met een beperking toch een goede plek geboden kan worden in 

het reguliere onderwijs. Met als gunstig neveneffect dat deze leerlingen op deze manier betere 

integratiemogelijkheden hebben in onze samenleving 

Belangrijk is het verder optimaliseren van de  samenwerking met jeugdzorg, bedrijfsleven en sport en 

cultuur, zodat vroegtijdige schooluitval wordt voorkomen. De schooluitval dient zo klein als mogelijk te 

zijn maar in ieder geval niet hoger dan de hiervoor landelijk gestelde norm(en).  
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Voortgezet onderwijs 

Een gevarieerd studieaanbod in het voortgezet onderwijs dient gewaarborgd te zijn. Daarnaast dient er 

een goede samenwerking te zijn met het MBO en het HBO. Het aanbod van opleidingen moet aansluiten 

bij de behoefte. Een open houding tussen onderwijs en bedrijfsleven is daarbij van groot belang. Voor de 

gemeente is hierin een regierol weggelegd. Deze regierol wordt ingevuld door onderwijs en bedrijfsleven 

bij elkaar te brengen en actief te sturen op resultaten, gerelateerd aan de samenwerking tussen die 

genoemde partijen.De VVD heeft in de Aeres Hogeschool Dronten een partner om het agro food 

onderwijs en de agro food sector als een voor Dronten onderscheidend element optimaal op de kaart te 

zetten. 

 

Passend onderwijs 

De VVD hanteert het basisprincipe van inclusief onderwijs. Waarbij het onderwijs de verscheidenheid 

van leerlingen aanvaardt. De school past zich aan aan het kind en niet andersom. Speciaal of 

andersoortig onderwijs voor hoog-, zwak- en minderbegaafden vervult alleen een vangnet functie. 

 

Vroegtijdig schooluitval en schoolverzuim 

Vroegtijdig schooluitval dient  zoveel als mogelijk voorkomen te worden. Daarbij is tijdige signalering én 

tijdige actie door zowel school als gemeente van essentieel belang. 

Luxe schoolverzuim wordt niet getolereerd. Dit dient scherp gemonitord te worden en via “lik op stuk 

beleid” direct gesanctioneerd te worden. De ambitie is om het luxeverzuim naar 0% te reduceren. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur 

Hoofdstuk 7 Agrarische sector 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Hoofdstuk 17 Jongeren 
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HOOFDSTUK 9 

CULTUUR, SPORT, NATUUR EN GROEN 
 

CULTUUR 

Huidige status 

Dronten heeft in de afgelopen jaren de culturele ontwikkeling ondersteund via de Meerpaal en de 
bibliotheken. Hiermee is een basis gelegd voor het behouden van de culturele identiteit. De commerciële 
exploitatie van de Meerpaal, kan deze maatschappelijke rol in de weg staan. 
 
In de gemeente Dronten wordt de culurele beleving verder ondersteund vanuit bijvoorbeeld Creative 
Industries en stichting geschiedschrijving Dronten. 
 
De oorspronkelijk in 2015 opgestelde cultuurvisie kende weinig concrete 
doelstellingen. Wel werd hier de wijze waarop omgegaan wordt met ons 
cultureel erfgoed aangegeven. De VVD heeft het concreter verwoorden van 
doelstellingen in een supplement actief ondersteund. 
 
Maatschappelijke evenementen zoals Sinterklaas, Meerpaaldagen, Koningsdag 
en de 4/5 mei viering drijven op de inzet van vrijwilligers en worden waar 
nodig met gemeentelijke subsidies gesteund. Er zijn verscheidene 
organiserende commitees en stichtingen actief op dit gebied. Deze 
versnippering in organisatie van evenementen maakt onderlinge afstemming 
lastig. 

Verwachte ontwikkeling 

De individualisering van de samenleving, in combinatie met de beoogde bevolkingsgroei zien wij als een 
bedreiging voor de culturele identiteit. Dit is een zorgelijke ontwikkeling aangezien een van de 
voornaamste functies van cultuur juist het verbindend effect in de maatschappij is. 
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Standpunten VVD Dronten 

- Handhaven en waar mogelijk uitbreiden van de huidige succesvolle samenwerking tussen de 
 gemeente enerzijds en de cultuurmakelaars De Meerpaal en Flevomeerbibliotheken anderszijds. 
 Waaronder de succesvolle culturele samenwerking met basisscholen. 
- We hechten belang aan de culturele identiteit en willen dit ondersteunen met de installatie van een 
 buurthuisfunctie in Dronten. 
- De maatschappelijke functie van de Meerpaal dient blijvend onderdeel te zijn van de 
 exploitatie. 
- De gemeente kwalificeert maatschappelijke evenementen en belangen waarvoor niet-
 commerciële tarieven van de Meerpaal van toepassing kunnen zijn, als onderdeel van haar 
 maatschappelijke functie. Een jaarlijkse evaluatie van dit instrument is noodzakelijk. 
- Afstemming van verschillende activiteiten in een gemeentelijke evenementenkalender 
 bevordert hun bereik en effect. 
- Gemeentelijke fondsen dragen bij aan het versterken van de gewenste maatschappelijke 
 culturele identiteit. Investeringen in cultuur moeten gerechtvaardigd zijn door een breed 
 maatschappelijk draagvlak, een duurzaam karakter hebben en passen in de cultuurvisie. 
- De verbindende functie van cultuur dient verder versterkt te worden. 
- Het culturele erfgoed dient blijvend onder de aandacht gebracht te worden. 
 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 17 Jongeren 
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SPORT 
 
Huidige status  

De toegankelijkheid van sporten heeft in de afgelopen jaren aandacht van de gemeente 
gekregen. Zo zijn buurtsportcoaches actief om sportmogelijkheden te promoten en is met de 
invoering van “de pas van Dronten” de financiële drempel om lid te worden verlaagd. 
Sportverenigingen zijn in grote mate afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. 
 

In perspectief 

Deelname aan georganiseerde sport in verenigingsverband binnen de gemeente neemt af. Dit 
heeft negatieve effecten op de samenhang in de maatschappij. 

Standpunt VVD Dronten 

- Sport is een belangrijke pijler bij het handhaven van sociale cohesie en volksgezondheid. 
- Door een gevariëerd aanbod aan infrastructuur tegen acceptabele 
tarieven aan te blijven  bieden, draagt de gemeente bij aan de 
toegankelijkheid van de sport. De inzet van  buurtsportcoaches en de 
faciliteiten die “de pas van Dronten” biedt, dienen als  instrument 
geëvalueerd en verder ontwikkeld te worden. 
- De inzet van vrijwilligers in het verenigingsleven blijft onmisbaar. 
Waar mogelijk  ondersteunt de gemeente de vereniging bij het 
benaderen en behouden van deze  mensen. Reintegratie van mensen vanuit het WMO traject 
kan hierbij een mogelijkheid  zijn. 
- Aanvullende investeringen in sportfaciliteiten zijn met name wenselijk als deze leiden tot 
 een bredere benutting en grotere bezetting hiervan, of leiden tot verdere verduurzaming 
 van accomodaties. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 5 Economische Zaken 

Hoofdstuk 17 Jongeren 

Hoofdstuk 18 Ouderen 
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NATUUR 

 
Huidige status 

Natuurgebieden in Dronten worden door verschillende instanties beheerd. Een gedeelte van 
deze gebieden is in de afgelopen periode breder open gesteld voor recreatie. 

 

In perspectief 

De beschikbare hoeveelheid natuur staat onder druk van de uitbreiding 
van bebouwing en infrastructuur. Bovendien wordt een grotere vraag 
naar recreatie mogelijkheden voorzien. 

 

Standpunt VVD Dronten 

- Bij de ontwikkeling van de gemeente zal de VVD kritisch kijken naar 
de balans tussen maatschappelijk belang en de gevolgen voor de 
natuur.  
- Om voldoende kwalitatieve recreatie mogelijkheden te blijven 
bieden, dient de  gemeente actief contact te onderhouden met 
instanties als SBB en het Waterschap. 
- Bij compensatie van natuur ten gevolge van uitbreiding van 
bijvoorbeeld infrastructuur,  zal niet alleen de kwantiteit maar ook de 
kwaliteit van de nieuw te ontwikkelen situatie  doorslag geven in 
besluitvorming. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

 
Hoofdstuk 7 Agrarische sector 

Hoofdstuk 10 Milieu en Duurzaamheid 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening 
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GROEN 

 
Huidige status 

De dorpskernen van Dronten hebben een groen karakter. Mede daardoor ervaart men Dronten 
als een aantrekkelijke woonplaats. In de afgelopen periode is omwille van financiële afwegingen 
gekozen voor een lagere gradatie van onderhoud aan de groenvoorziening. 

 

In perspectief 

Openbaar groen heeft een belangrijke functie in de leefbaarheid van de woonwijk. De zorg voor 
het openbaar groen is een mede verantwoordelijkheid van de burger. Door verminderd 
onderhoud verliest het groen zijn functionaliteit en kan leiden tot ergernis. In specifieke 
situaties kan minder onderhoud aan groen de verkeersveiligheid zelfs beinvloeden. Vervuiling 
van het groen zoals zwerfvuil en hondenpoep versterkt dit fenomeen. 

 

Standpunt VVD Dronten 

- De wijze waarop het openbaar groen verzorgd wordt dient 
geëvalueerd te worden. Daar  waar verbetering nodig is wordt dit 
voortvarend opgepakt. 
-  De mate van onderhoud aan openbaar groen direct gelegen aan de openbare weg, wordt  
 bepaalt door de eisen die de verkeersveiligheid hieraan stelt. 
- Vervuiling van het groen is onacceptabel en hier zal voortdurend op worden gehandhaafd. 
 Om dit te realiseren wordt extra capaciteit vrijgemaakt in de vorm van een Buitengewoon 
 Opsporings Ambtenaar. Lik op stuk beleid heeft in dit geval grote toegevoegde waarde. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en Vervoer 

Hoofdstuk 10 Milieu en Duurzaamheid 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening 
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HOOFDSTUK 10 
MILIEU EN DUURZAAMHEID 
 
Huidige status 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Dronten,  zoals vastgelegd in de Nota Duurzaam Dronten fors 

ingezet op duurzaamheid. Vanuit de gemeentelijke voorbeeldfunctie kijken wij met duurzaam oogmerk 

naar de uitvoering en samenwerking met verschillende partners.  Hierbij kan gedacht worden aan de 

succesvolle duurzaamheidsleningen, de verduurzaming van het gemeentelijke wagenpark, de plaatsing 

van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, de realisatie van het Regioplan Wind, ondersteuning van 

initiatieven op het gebied van “zonnevelden” en samenwerking op het gebied van fairtrade. 

 

In perspectief 

Onze samenleving zit in de transitie van  fossiele brandstoffen naar volledig 

duurzame brandstoffen. De gemeente heeft in die transitie een rol door te 

sturen op targets binnen de hiervoor door het Rijk ontwikkelde én opgelegde 

kaders. Een gemeentelijke ambitie wordt vervuld door eigen specifiekere 

kaders te stellen. Hierbij is het begrip “duurzaamheid” breder dan alleen 

duurzame energie. 

In wet- en regelgeving krijgen de begrippen duurzaamheid en milieu een 

steeds prominentere plaats. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Het milieu- en duurzaamheidsbeleid dient verder vorm gegeven en uitgevoerd te worden, uitgaande van 

realisme. Initiatieven op dit gebied dienen altijd een weloverwogen mix van deze elementen te hebben, 

met bij voorkeur een langdurig karakter. 

De VVD wil initiatieven op het gebied van duurzaamheid ondersteunen. Financiële ondersteuning dient 

in principe budgettair neutraal te verlopen. Daar waar dit aantoonbaar bijdraagt aan de realisatie van 

landelijke duurzaamheidsdoelstellingen, kan dit principe worden los gelaten. 

De gemeente heeft op het gebied van duurzaamheid en milieu een voorbeeldfunctie en is gericht op 

samenwerking met alle belanghebbenden op dit beleidsterrein. 

De VVD wil in de te actualiseren nota termijnen opnemen, waarbinnen de gemeente energie- en 

klimaatneutraal dient te zijn. Dit geldt ook voor het onderwerp mobiliteit.  
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De VVD vindt dat de landelijke normen voor afvalscheiding leidend zijn voor het gemeentelijke 

afvalbeleid. De VVD is van mening dat hierbij alle vormen van afval inzamelen bespreekbaar zijn. Mits de 

hieraan verbonden problemen / nadelen voldoende ondervangen kunnen worden. Vooralsnog heeft 

DIFTAR niet onze voorkeur. 

Landelijke milieuregelgeving is leidend voor de gemeentelijke regelgeving. Verder gaande gemeentelijke 

ambitie is bespreekbaar als hierdoor specifieke kwaliteiten van Dronten / Flevoland kunnen worden 

verkregen of behouden. 

Gelet op de onzekerheden en de consequenties die het boren naar fossiele brandstoffen voor het 

leefmilieu heeft,  is de VVD hier in principe tegenstander van. Boren naar schaliegas sluiten wij dan ook 

onder de huidige inzichten uit. 

De VVD vindt dat het een ieders plicht is om op een zorgvuldige wijze om te gaan met het milieu. 

Inwoners en/of bedrijven die hierbij over de schreef gaan dienen hierop aangesproken en aangepakt te 

worden. Er dient een sterke handhaving te zijn op vervuiling. Hierop is het “zero tolerance” beleid van 

toepassing; waarbij de vervuiler betaalt. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 6 Recreatie en toerisme  

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. 
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HOOFDSTUK 11 
SOCIALE ZAKEN 
 
Huidige status 

Op dit moment ligt het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering in Dronten (3,9%) onder het 

landelijk gemiddelde (5,8%). De bijstand ondersteunt mensen die zelf niet in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien.  

 

In perspectief 

Het is voor de maatschappij onwenselijk dat mensen die langdurig geen betaalde baan kunnen vinden in 

een sociaal isolement komen. In de nasleep van de crisis zien we dat de werkgelegenheid weer 

toeneemt, maar er een mismatch is tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het aantal mensen die 

moeilijk bemiddelbaar zijn naar werk, zal naar verwachting nog toenemen. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De bijstand is een noodzakelijke vangnet. Als iemand die gaat werken er 

echter onvoldoende op vooruit gaat, krijgt dit vangnet een onbedoeld 

permanent karakter. Bij begeleiding van bijstand naar werk wordt dit aspect 

voortdurend meegewogen. Dit alles uiteraard vanuit het principe dat eenieder 

binnen zijn mogelijkheden in zijn eigen levensonderhoud dient te voorzien. 

Zelfredzaamheid van zoveel mogelijk mensen is nodig voor een duurzame samenleving. Re-integratie is 

erop gericht dat mensen blijvend aan het werk gaan. De VVD vindt dat iets terug gevraagd mag en soms 

zelf moet worden voor de samenleving, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of het volgen van 

beroepsgerichte scholing. Activering van uitkeringsgerechtigden voorbereidend op een betaalde baan 

staat hierbij centraal. Hierbij kunnen uitkeringsgerechtigden bijvoorbeeld ingezet worden in het sociale 

domein, denk aan zorg en welzijn, onderwijs, sportverenigingen en ANBI stichtingen in de gemeente. De 

gemeente zal mensen met bijstand voordragen voor vrijwilligerswerk, dat betaald werk niet in de weg 

staat. Een zelfde beroep wordt gedaan op de verenigingen en stichtingen om hun maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hierin te nemen. 
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Het netwerk “Burgers in de knel” is een goed initiatief. Maatschappelijke organisaties pakken hierin de 

regie om het vangnet snel en op maat toegankelijk te maken. De gemeente profiteert van dit initiatief 

doordat ondersteuning beter op de juiste plaats terecht komt en zou op basis van deze aanvulling haar 

taakuitvoering kunnen verbeteren. Zolang als dit netwerk noodzakelijk blijkt, verdient het passende 

ondersteuning. 

Als mensen zich onvoldoende inzetten, de taal niet leren of frauderen, niet bereid zijn zich in te zetten 

voor de maatschappij, maar wel een beroep doen op de sociale voorzieningen, dan passen stevige 

sancties. 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 1 Algemeen Bestuur 

Hoofdstuk 2 Organisatie gemeentelijk apparaat 

Hoofdstuk 5 Economische Zaken 

Hoofdstuk 17 Jongeren 

Hoofdstuk 18 Ouderen 
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HOOFDSTUK 12 
VOLKSGEZONDHEID 
 

Huidige status 

Bij de zogenoemde decentralisaties zijn er veel zorgtaken (Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), 

Jeugd en Participatie) overgegaan van het rijk en provincie naar de gemeente. Hoewel in aanvang veel en 

complex werk heeft Dronten de taken inmiddels op een goed niveau geregeld en binnen het budget 

kunnen uitvoeren. 

 

In perspectief 

Vooral door de vergrijzing en toenemende zorgvraag kan het beschikbare zorgbudget in de toekomst 

ontoereikend worden. Daarom hebben we creatieve oplossingen en 

innovaties nodig om het aanbod op peil te houden en zal preventie een 

belangrijke pijler van het beleid worden.  

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD waardeert de eigen verantwoordelijkheid van de burgers en daarbij 

ook de keuzevrijheid voor iedereen in het organiseren van hun zorg en ondersteuning. Om gedwongen 

verhuizing naar een instelling te voorkomen, wil de VVD een blijverslening invoeren waarmee burgers 

hun woning levensloopbestendig kunnen maken.  

De VVD vindt dat de jeugdzorg en zorg voor gezinnen over het algemeen goed geregeld is in Dronten. 

Wel wil de VVD dat in een gezin zo min mogelijk verschillende hulpverleners actief zijn. Daarom zal de 

gemeente de samenwerking tussen verschillende instanties stimuleren. Ons principe is één gezin, één 

plan en één regisseur. 

De VVD wil actieve mantelzorgers en vrijwilligers zo goed mogelijk ondersteunen. We zullen hen hard 

nodig hebben om de zorg betaalbaar te houden. Denk hierbij bv. aan het aanbieden van tijdelijke opvang 

zodat de mantelzorger even ontlast kan worden. Om mantelzorgers effectiever en professioneler te 

maken, zijn cursussen onontbeerlijk. Hiertoe zal de gemeente samenwerking met de zorgverzekeraars 

zoeken. 
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Domotica is een manier om woningen veiliger te maken voor minder mobiele bewoners. Door slimme 

sensoren worden zowel zorgverleners als mantelzorgers ondersteund terwijl de bewegingsvrijheid van 

de bewoner niet wordt beperkt. Deze sensoren in de woning signaleren namelijk alleen wanneer hulp 

nodig is. De VVD wil het gebruik van domotica stimuleren door de aanschaf er van te subsidiëren uit het 

WMO budget, indien hierdoor minder WMO zorg geleverd hoeft te worden.  

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 

Hoofdstuk 14 Financiën 

Hoofdstuk 17 Jongeren 

Hoofdstuk 18 Ouderen 
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HOOFDSTUK 13 
RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING 

 
Huidige status 

"Dronten geeft je de ruimte!" - onze gemeentelijke slogan zet het ondubbelzinnig neer. We hebben de 

ruimte en deze is er voor iedereen. We hebben actuele bestemmingsplannen en een nieuwe woonvisie 

die deze slogan alle eer aandoen. De woonvisie heeft als uitgangspunten dat het initiatief verschuift van 

overheid naar burger. De gemeente wordt hierin opgeroepen niet alleen aanbod, maar vooral ook 

vraaggestuurd te willen kijken. Ook geeft de visie weer dat we welstandseisen verder willen beperken. 

 

In perspectief 

De Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, vereenvoudigt en verduidelijkt de regels voor 

ruimtelijke plannen. Door het verminderen van regels zal de wet een grote 

stimulans betekenen voor bewoners en ondernemers en stelt deze de 

gemeente in staat vergunningsverzoeken sneller af te handelen. 

 

De Woningwet is in 2015 zodanig gewijzigd dat gemeente, huurders en 

woningcorporaties intensiever zullen samenwerken. Dit hernieuwde 

partnerschap zal de komende jaren verder vorm krijgen.  

Winkelcentra en  voorzieningen worden in hun voortbestaan bedreigd door 

een dalend of slechts beperkte groei van inwoners 

 

Standpunt VVD Dronten 

De gemeente dient bij vergunningaanvragen geen zwaardere eisen te stellen dan de wet voorschrijft. 

Alle procedures dienen natuurlijk binnen de wettelijke termijnen te worden doorlopen.  

In het kader van de Woningwet wil de VVD dat de gemeente concrete prestatieafspraken maakt, waarbij 

de belangen van de gemeente op een goede manier verwoord worden.  

Een bij Dronten passende mix van bedrijven, koop- en huurwoningen, die keuze biedt aan zoveel 

mogelijk verschillende wensen en door de vraag uit de markt tgedreven, stimuleert de groei van haar 

drie kernen. Een specifieke stimulans wordt gezocht in het aanbod van woningen voor jongeren. 

De ontwikkeling van innovatieve nieuwe woonvormen  verdient hierbij onze speciale aandacht. 
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De kern Biddinghuizen beschikt over voldoende mogelijkheden om  groei te kunnen faciliteren. De kern 

Dronten heeft met de Gilden en het Hanzekwartier eveneens  voldoende mogelijkheden. Voor de kern 

Swifterbant dient echter, in overleg met de inwoners van Swifterbant, een uitbreidingslocatie te worden 

aangewezen. 

Naast de ontwikkeling van de drie dorpen, wil de VVD het open karakter van het buitengebied 

behouden.  

De gemeente kan in bestemmingsplannen de ruimtelijke inpassing en kwaliteit,  veiligheid en  het 

voorkomen van hinder voor omwonenden  waarborgen. De VVD vindt daarom dat de 

welstandscommissie eenvoudig kan worden afgeschaft. 

De VVD is voorstander van particulier opdrachtgeverschap, individueel of in grotere verbanden. De 

gemeente dient daarbij uiteraard wel transparante stedenbouwkundige randvoorwaarden aan te geven. 

Van de totaal te bouwen nieuwbouwwoningen wordt een aan de behoefte tegemoetkomend deel in 

particulier opdrachtgeverschap uitgegeven.  

Bij nieuwbouw besteden we bijzondere aandacht aan duurzaamheid en levensloopbestendigheid. In het 

kader van de transitie naar duurzame energie past het de gemeente terughoudend te zijn bij de aanleg 

van nieuwe aardgas netwerken. Dit in afwachting van wetgeving op dit terrein in 2021. 

De VVD ondersteunt verschillende initiatieven voor de ontwikkeling van windparken. Inwoners kunnen 

meedelen in de opbrengsten van nieuwe windenergie. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 4 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 5 Economische zaken  

Hoofdstuk 6 Recreatie en toerisme. 
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HOOFDSTUK 14 
FINANCIËN 
 
Huidige status 

Het strikt uitvoeren van een consequent butgettair beleid heeft er toe geleid dat we een gelijke of 

verminderde belasting druk hebben gerealiseerd voor de burger terwijl we het huishoudboekje op orde 

hebben gehouden. 

Doordat we vroegtijdig hebben kunnen participeren op nieuwe regelgeving en ontwikkelingen is de 

gemeentelijke vermogenspositie positief en onder controle gebleven. 

 

In perspectief 

De  inkomsten uit  het Gemeentefonds, beschikbaar gesteld door de landelijke overheid, blijven moeilijk 

te voorspellen. Nieuwe Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV) 

regelgeving heeft een forse impact op de financiële positie van het 

Grondbedrijf. Het nog niet volledig uitgewerkte nieuwe belastingstelsel zal 

naar verwachting een grote invloed hebben op het gemeentelijke 

belastingbeleid. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD is voornemens om de begrotingsdicipline die zich in de afgelopen jaren zo succesvol heeft 

getoond te handhaven. 

De VVD wil dat de gemeente betaalbaar blijft, uitgaande van een lage belastingdruk voor burger en 

ondernemer. 

Voor de bedrijfsvoeringskosten wordt de nullijn gehanteerd. Het beschikbare bedrijfsvoeringsbudget 

blijft taakstellend. Extra personeel kan alleen worden aangenomen wanneer dit is gerelateerd aan extra 

taakoverdrachten vanuit het Rijk. 

De VVD streeft naar een grotere betrokkenheid van de burgers bij het samenstellen van de van de 

begroting door interactief mogelijke keuzes voor te leggen. 

De jaarlijkse verplichte accountantsverklaring wordt uitgebreid met een onderzoek naar de effectiviteit 

en doelmatigheid van minimaal een kwart van de uitgaven. Ook wordt hierbij gekeken of taken beter 

door de samenleving kunnen worden opgepakt. 
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Vanuit de naar redelijkheid beoordeelde behoefte van de Dronter inwoner geredeneerd, streven wij 

ernaar om in 2020 een zero base budgeting systeem te kunnen voeren, waarbij de behoefte en niet het 

budget doorslaggevend zal zijn. De beschikbare middelen voor jeugdzorg,participatie en WMO zijn 

zoveel mogelijk taakstellend. Ook hier wordt als eerste gekeken naar de eigen mogelijkheden van de 

burger. 

Gemeentelijke belastingen mogen  alleen verhoogd worden met het inflatiepercentage. Daar waar de 

begroting dit financieel toelaat pleit de VVD voor verlaging van belastingen dan wel  afschaffing van 

belastingen. 

De VVD is voorstander van een belastingregime met ruimere mogelijkheden voor gemeenten op 

belastinggebied, enkel in combinatie met afschaffing / verlaging van Rijksbelastingen. Per saldo mag dit 

geen negatief effect hebben voor de belastingdruk van de burgers van Dronten 

Vanzelfsprekend zal ook in de komende Raadsperiode parkeren in de gemeente Dronten belastingvrij en 

dus gratis blijven. 

Het Grondbedrijf nadert na de magere jaren nu de jaren waarbij er weer grond verkocht gaat worden. 

Deze opbrengsten dienen ten gunste gebracht te worden van de Algemene reserve van de gemeente 

Dronten. 

De VVD blijft uitgaan van passief grondbeleid, meer specifiek faciliterend grondbeleid in combinatie met 

maatwerk. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 
 

Hoofdstuk 1 Algemeen bestuur 

Hoofdstuk 5 Economische Zaken 
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HOOFDSTUK 15 
DORPSONTWIKKELING 
 
Huidige status 

Het behoud van de basisvoorzieningen in de kernen Biddinghuizen en Swifterbant staat onder druk. 

Groei van het inwoneraantal zal nodig zijn voor het in stand houden van de basisvoorzieningen.  

 

In perspectief 

Door voldoende aanbod van nieuwbouw in deze kernen zal het inwoneraantal de komende jaren weer 

toenemen. 

 

Standpunt VVD Dronten 

Om kosten te verminderen is de VVD voorstander van multifunctionele 

accommodaties waarin verschillende voorzieningen in één gebouw zijn 

ondergebracht. Het MFG in Biddinghuizen is hiervan een succesvol voorbeeld, 

dat zich zelfs nog verder kan ontwikkelen. Eenzelfde initiatief is in Swifterbant 

net gestart en zal zeker een positief effect op de leefbaarheid van het dorp 

hebben.  

Wij realiseren ons dat het aanbod en de kwaliteit van de basisvoorzieningen de aantrekkelijkheid van de 

dorpen als vestigingsplaats mede bepalen. Bezuinigen hierop is dan ook zeer onwenselijk. 

De VVD vindt dat in elk dorp een winkelcentrum nodig is, dat tenminste in de eerste levensbehoeften 

kan voorzien. De VVD wil ondernemers binnen kaders faciliteren zodat we aantrekkelijke 

winkelvoorzieningen realiseren en in stand te houden.  

Om alle voorzieningen in de dorpen, zowel commercieel als maatschappelijk, te behouden is groei van 

het bewonersaantal noodzakelijk. Voorlopig ziet de VVD mogelijkheden om de Bloemenzoom in 

Swifterbant verder te ontwikkelen als alleen woonlocatie. Naar verdere uitbreidingslocaties wordt in 

overleg met de inwoners gezocht. 

 

In Biddinghuizen biedt de Graafschap voldoende ruimte voor groei.  

  



 Verkiezingsprogramma VVD 
      40 

Gemeenteraadsverkiezingen Dronten 2018  

  

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
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HOOFDSTUK 16 
COMMUNICATIE VAN GEMEENTE NAAR INWONERS 
 
Huidige status 

We maken steeds meer gebruik van digitale media voor onze communicatie. Maar ook binnen digitale 

media verschuift de wijze van informatievoorziening. Hierbij verwachten inwoners dat informatie wordt 

aangeboden op mobiele devices. Het (mobiele) digitale communicatiekanaal is binnen de gemeente nog 

niet voldoende ontwikkeld. 

 

In perspectief 

De gemeente wordt van overheidswege verplicht om het merendeel van haar diensten digitaal 

beschikbaar te stellen. We verwachten dat deze trend zich doorzet en verdere digitalisering tot gevolg 

heeft. 

De uitdaging in dit scenario is het behouden van de persoonlijke band met de 

bevolking en dit te combineren met het gemak wat de (mobiele) digitalisering 

na streeft. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De landelijke trend en de verwachtingen van de burgers noodzaken ons om 

vergaand te digitaliseren. Alleen als we het uitgangspunt hiervan voor ogen blijven houden, namelijk een 

betere service en gemak gecombineerd met een betere beschikbaarheid van de overheid, is dit effectief. 

De gemeentelijke website blijft voldoen aan de webrichtlijnen vastgesteld door de landelijke overheid. 

Onlosmakelijk onderdeel hiervan is de informatie veiligheid, hetgeen de verantwoordelijkheid is van de 

gemeente. 

Dronten zal zich steeds meer gaan richten op het op persoonlijke wens van de burger om te 

communiceren via digitale media. Echter traditionele media blijft een verplichte,  belangrijke verbinding 

met de Dronter burger en zal dan ook in de toekomst een essentiële rol blijven vervullen. 

De medewerkers van de gemeente moeten voldoende toegerust zijn om dienstbaar en professioneel te 

communiceren in heldere en begrijpelijke taal. 

Persoonlijk contact blijft in alle communicatie behouden, waar dit momenteel niet het geval is wordt dit 

aangepast. Een voorbeeld hiervan is een digitale helpdesk met een eerstelijns medewerker die direct 

antwoord kan geven op gestelde vragen. 
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De VVD vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het goed verlopen van de communicatieketen. 
Dit betekent dat we op proactieve wijze communiceren met de burgers, dat de inhoud toegankelijk en 
professioneel is en toetsen we regelmatig of we bereiken wat we wensen. 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 1 Algemeen Bestuur 

Hoofdstuk 2 Organisatie gemeentelijk apparaat. 
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HOOFDSTUK 17 

JONGEREN 
 
Huidige status 

Dronten volgt nog niet één op één de landelijke ontwikkeling van de demografie. Omdat in de afgelopen 

jaren het percentage jongeren binnen de gemeente constant is gebleven, is er nog steeds sprake van een 

gunstige leeftijdsopbouw van de bevolking.  

Er wordt op dit moment nog geen specifiek beleid gevoerd t.b.v. jongeren. 

 

In perspectief 

In de nabije toekomst zal ook in Dronten de verhouding tussen jongere en oudere inwoners verschuiven. 

Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de volkshuisvesting, mobiliteit en lokale 

economie. 

 

Standpunt VVD Dronten 

De gemeente dient haar beleid te richten op het binden van jongeren aan onze 

gemeente, ook of met name na het voltooien van hun opleiding. Voor 

draagvlak binnen gemeente is input van jongeren bij de vormgeving van dit 

beleid essentiëel. 

 

Specifiek doelgroepen beleid is nog niet gangbaar. Om bovenstaand te bereiken, worden de volgende 

speerpunten beleidsportefeuille overstijgend nagestreefd: 

- Positief vestigingsbeleid voor onderwijsinstellingen en bedrijven. 

- Specifieke huisvesting mogelijkheden voor leeftijdsgroepen. 

- Bevorderen van de ontwikkeling van recreatie-, vrije tijd- en uitgaansmogelijkheden. 

- Stimuleren van werkgelegenheid middels de Sociaal Economische Agenda. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 9 Cultuur, Sport, Natuur en Groen 

Hoofdstuk2 Organisatie Gemeentelijk apparaat 
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HOOFDSTUK 18 
OUDEREN 
 
Huidige status 

Ouderen kunnen en willen steeds langer actief deelnemen aan de samenleving. Voor de leefbaarheid van 

onze gemeenschap is het relevant dit voor hen ook mogelijk te maken. 

 

In perspectief 

De demografische druk zal in Dronten nog tot 2040 toenemen. 

Door deze vergrijzing zal de zorgvraag groter worden. Het is daarbij belangrijk dat ouderen de zorg en 

ondersteuning die ze nodig hebben dichtbij kunnen krijgen en dat zij keuzevrijheid behouden van 

zorgaanbieder. Ook de vraag naar specifieke voorzieningen voor ouderen in bredere zin zal toenemen.  

 

Standpunt VVD Dronten 

De VVD wil in Biddinghuizen en Swifterbant zorgcentra realiseren, zodat 

bewoners in de dorpen kunnen blijven wonen. Bij voorkeur dienen deze 

zorgcentra gecombineerd te worden met multifunctionele accommodaties.  

De VVD wil de blijverslening voortzetten. In 2017 is deze lening van de 

Gemeente aan ouderen mogelijk gemaakt. Ouderen kunnen hiermee 

aanpassingen van hun woning financieren. Hierdoor stimuleren we dat mensen 

zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen blijven. 

De VVD wil een keurmerk voor zorgverzekeraars invoeren. Zorgverzekeraars kopen nu zowel de 

langdurige zorg als de verzekerde zorg in. Zij beperken hierbij de keuzevrijheid van de klant. Enkele 

gemeenten op Veluwe hebben succesvol van zorgverzekeraars geëist dat klanten in hun gemeenten zelf 

keuzes behouden en in hun eigen gemeente zorg kunnen ontvangen. 

De VVD wil dezelfde aanpak voor Dronten. 

De VVD wil dat ouderen de gelegenheid hebben om zo lang mogelijk actief te participeren, in betaald of 

vrijwillig werk, sociale activiteiten, mantelzorg, sport enz. Hiervoor is het belangrijk dat alle 

voorzieningen goed toegankelijk zijn en dat participatie van ouderen gestimuleerd wordt. 

 

Verbanden met andere onderwerpen 

Hoofdstuk 13 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 


