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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 2 maart 2021  
 

Mandaat- en volmachtbesluit 2021 
 
Het college en de burgemeester besluiten: 
Het Mandaat- en volmachtbesluit 2021 (B21.000361) vast te stellen. 
 

Uitvoeringsprogramma OFGV 2021 en herfstrapportage 2020 OFGV  
 
Het college besluit: 

1. Het “Uitvoeringsprogramma 2021 OFGV gemeente Dronten” vast te stellen. 
2. De raadsinformatiebrief (U21.000062) vast te stellen en te verzenden naar de raad met als 

bijlage het “Uitvoeringsprogramma 2021 OFGV gemeente Dronten”. 
3. Het “Uitvoeringsprogramma 2021 OFGV gemeente Dronten” toe te zenden aan Gedeputeerde 

Staten van Flevoland. 
4. Kennis te nemen van de “Herfstrapportage OFGV 2020 gemeente Dronten”. 

 

Tijdelijke beleidsregels TONK Dronten 2021 
 
Het college besluit: 

1. De Tijdelijke beleidsregels TONK Dronten 2021 vast te stellen. 
2. De raadsinformatiebrief met nummer U21.001521 vast te stellen en te verzenden naar de raad.  
3. De brief met nummer U21.001682 vast te stellen en te versturen naar de Adviesraad Sociaal 

Domein (ASD).  
 

Intrekking beleidsregel tweede bedrijfswoning in buitengebied  
 
Het college besluit: 

1. Tot intrekking van de “Beleidsregel tweede (bedrijfs)woningen in buitengebied” met nummer 
B19.000534. 

2. De brief met nummer U21.001190 vast te stellen en aan de raad te zenden. 
 

Procesnotitie omgevingsplan 
 
Het college besluit: 

1. De procesnotitie omgevingsplan, welke is opgenomen in bijlage 1, vast te stellen. 
2. De raadsinformatiebrief met nummer U20.004757, vast te stellen en te verzenden aan de 

griffier. 
 

Raadsinformatiebrief voortgang Nieuwe Natuur 
 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief met nummer U21.000759 over de voortgang van het project Nieuwe Natuur 
vast te stellen en aan de raad te versturen. 
 

Voorontwerp Bestemmingsplan ‘Biddinghuizen –Alikruikweg- Festival camping (D5002)’ 
 
Het college besluit: 

1. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Biddinghuizen – Alikruikweg – Festival camping (D5002) 
vast te stellen. 
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2. Te starten met het vooroverleg en de inspraakprocedure. 
3. De raadsinformatiebrief met nummer U21.001710 vast te stellen en te verzenden aan de raad. 

 

Zienswijze-reactie Ontwerp vergunningsaanvraag NV Lelystad Airport (natuurvergunning) 
 
Het college besluit: 

1. De zienswijze op de Ontwerp vergunningsaanvraag NV Luchthaven Lelystad (natuurvergunning), 
met nummer Uw21.001775, vast te stellen. 

2. De raad voor te stellen om de zienswijze gezamenlijk met de gemeenteraad in te dienen bij de 
demissionair Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.  

 

Aanwijzing loco-secretarissen 
 
Het college besluit: 
De in bijgevoegd conceptbesluit genoemde personen aan te wijzen als locosecretaris. 
 

Aanwijzen stemlokalen, diverse stembureaus, afgiftepunt(en) briefstemmen en benoeming 
(plaatsvervangende) stembureauleden voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15, 16 en 17 maart 
2021 
 
Het college besluit: 

1. De bijgevoegde lijst met stembureaus vast te stellen. 
2. De bijgevoegde lijst met stembureauleden vast te stellen. 
3. De bijgevoegde lijst met plaatsvervangende stembureauleden vast te stellen. 
4. De bijgevoegde lijst met de indeling van de teltafels voor de briefstemmen vast te stellen. 

 

Communicatie rondom positief subsidiebesluit Woningimpuls 
 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief met nummer U21.001633 vast te stellen en te verzenden aan de griffier. 
 

Koopovereenkomst uitbreiding sportschool aan Educalaan 
 
Het college besluit: 

1. De op 7 september 2020 gesloten koopovereenkomst met D. Zeilstra Vastgoed BV te 
bekrachtigen. 

2. Een korting op de koopsom te verlenen van € 893,00. 
 

Netwerk Duurzaamheid 
 
Het college besluit: 
De raadsinformatiebrief met nummer U21.001401 over de vorming van het netwerk Duurzaamheid vast 
te stellen en te verzenden aan de raad. 
 

Principeverzoek tweede bedrijfswoning Ansjovisweg 23 
 
Het college besluit: 

1. Vast te stellen dat dit initiatief voldoet aan de ‘Beleidsregel tweede (bedrijfs)woningen in het 
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buitengebied’ met nummer B19.000534 wat betreft het bouwen van een tweede bedrijfswoning 
op het perceel aan de Ansjovisweg 23 te Dronten. 

2. Indien binnen drie maanden na de dag van verzending van de onder 3 genoemde brief een 
ontvankelijke en volledige omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van een tweede 
bedrijfswoning is ingediend, zal die aanvraag worden getoetst aan de onder 1 genoemde 
beleidsregel. 

3. De brief met nummer U20.010396 vast te stellen en te verzenden aan de initiatiefnemer. 
 

 


