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   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 17.00 uur. 
Maak eerst een afspraak (online of tele-
fonisch) of vraag een product of dienst 
aan via www.dronten.nl.
Gemeentewerf: 
De Reest 3, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag
08.00 – 17.00 uur.
Milieustraat: 
De Schipbeek 30, Dronten 
Tel. 14 0321. 
Openingstijden: werkdagen 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 8.00 – 13.00 uur

Van 18 tot en met
24 april wordt er gecollecteerd 
voor Nationaal Fonds Kinderhulp 

Van 25 april tot en met 1 mei 
wordt er gecollecteerd voor de 
Hartstichting 

Voor meer informatie over de 
collectes zie:
bit.ly/collecterooster-dronten

Collectes

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

Van 1 maart tot
en met 30 april wordt er ge-
werkt aan de Dronterweg. Er 
zijn werkzaamheden vanwege 
de omvorming van het kruis-
punt tussen de Dronterweg en 
de Swifterringweg naar een 
rotonde.

Van 6 april tot 7 mei zijn er 
werkzaamheden aan de Mane-
gelaan Dronten, de weg gaat 
dicht in beide richtingen.

Van 15 tot en met 23 april is er 
onderhoud aan de Swifterring-
weg. De halve rijbaan wordt 
afgezet met verkeersregelaars 
in verband met wegwerkzaam-
heden. 

Van 28 april tot 31 mei zijn er 
wegwerkzaamheden aan de 
Stobbenweg. De weg gaat 
dicht in beide richtingen. 

Van 28 april tot en met 30 
april vinden er asfalterings-
werkzaamheden plaats op de 
Biddingweg. De weg gaat dicht 
in beide richtingen. 

Kijk voor meer
informatie
en alle wegwerkzaamheden
op www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.

Een mooi mens!
Afgelopen week bereikte mij het 
intens verdrietige nieuws dat
Cees Verdam, directeur publieke 
gezondheid GGD Flevoland is 
overleden. Ik heb Cees de afge-
lopen twee jaar leren kennen als 
een hardwerkende, fijne man met 
veel humor, die geweldige resulta-
ten realiseerde. Vanaf onze eerste 
kennismaking was er een weder-
zijdse klik, vertrouwen in elkaar 
en een hele goede samenwerking. 
Het nieuws van zijn overlijden 
heeft mij diep geraakt.

Het laatste project dat we samen 
met veel enthousiasme oppakten 
was de Pilot Grootschalig Testen, 
en dat kleurde gelijk onze samen-
werking: beiden zeiden we vol 
enthousiasme ja tegen deze bij-
zondere uitdaging, samen zetten 
we de schouders eronder en we 
hadden het volle vertrouwen in 
beider organisaties om de pilot tot 
een goed eind te brengen. Geen 
twijfels: ‘Dit gaan we gewoon 
doen, en we gaan het goed doen.’ 

Deze week worden de resultaten 
van alle pilotgemeenten gepre-
senteerd aan minister de Jonge, 
een week waarin we afscheid 

nemen van Cees. Wat had ik graag 
nog talloze projecten samen met 
hem opgepakt. Het mag helaas 
niet zo zijn. 

Ik ga Cees ontzettend missen, 
en ik wens zijn nabestaanden, 
familie, vrienden, kennissen en 
collega’s van de GGD heel veel 
sterkte toe met dit grote verlies.

Jean Paul Gebben
Burgemeester

Meedenken over
gebiedsfondsen windparken

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen

bel dan met
14 0321.

Hoe moet ons dorp eruit zien over 
een jaar of 10? Met deze vraag als 
uitgangspunt zijn wij, de kern-
groep Ons Swifterbant, samen 
met Dorpsbelangen Swifterbant 
en de gemeente Dronten aan de 
gestart met de Dorpsvisie. De 
kerngroep bestaat uit een groepje 
verknochte inwoners van Swifter-
bant die ieder zijn of haar inbreng 
geeft op verschillende onder-
werpen. We kunnen en willen de 
visie niet alleen schrijven, daar 
hebben we de mening en ideeën 

van zoveel mogelijk inwoners van 
Swifterbant voor nodig.

Jouw mening telt
Jouw mening is daarom van groot 
belang voor ons. We hebben een 
enquête ontwikkeld waarin we 
vragen hoe je aankijkt tegen de 
verschillende onderwerpen die in 
de visie aan bod komen. Het zijn 
meerkeuzevragen, met voldoende 
ruimte om je eigen ideeën en visie 
met ons te delen. 

We willen graag alle leeftijdsgroe-
pen, buren, ondernemers en alle 
andere mensen in ons dorp oproe-
pen om de enquête in te vullen. 
Want alleen op die manier komt er 
echt een duidelijk beeld van wat 
wij als inwoners belangrijk vinden 
voor ons dorp Swifterbant. Doe jij 
mee? Vul de enquête in.
 
Je vindt de enquête hier:
dorpsbelangenswifterbant.nl/
dorpsvisie, bij de Flevopost van
21 april en in de supermarkten. 

Samen met jou bepalen we mede de toekomst
van Swifterbant

In de gemeente Dronten komen twee nieuwe windparken,
Windplan Groen en Windplanblauw. Inwoners kunnen meepro-
fiteren van de opbrengsten van de windparken. De eigenaren 
storten elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie 
in een fonds, één fonds voor Windplanblauw en één voor
Windplan Groen. Het geld is bedoeld voor projecten die het 
dorp beter maken. Inwoners kunnen hiervoor met plannen 
komen. Het eerste geld van Winplanblauw komt beschikbaar in 
2023 en van Windplan Groen in 2024.   

Dit jaar zet de gemeente met de eigenaren van de windparken 
een organisatie op. Daar worden de fondsen in ondergebracht. 
Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van 
inwoners beheert straks de fondsen en neemt beslissingen
over aanvragen voor projecten. Samen met inwoners is in werk-
groepen nagedacht over de organisatie van de stichting en over 
de voorwaarden voor projecten. De gemeenten wil enkele idee-
en toetsen bij een bredere groep inwoners. Meedoen? Vul de 
enquête in op dronten.ikpraatmee.nl/gebiedsgebonden-bijdrage 

Liever een geprint exemplaar? Bel 14-0321
of mail naar gemeente@dronten.nl.
Wil jij meer informatie over de windparken
kijk dan op www.dronten.nl/duurzaam. 

Samen terugkijken 
in het sociaal 
domein
In de periode 2019 tot en met 
2022 werkt de gemeente Dronten 
volgens een nieuwe werkwijze in 
het sociaal domein. Deze werkwij-
ze hebben we in samenwerking 
met de samenleving ontwikkeld 
en uitgewerkt in de strategie en 
themaplannen. Het werken vanuit 
het perspectief van inwoners 
staat centraal. 

Inmiddels zijn we twee jaar 
onderweg en hebben we samen 
veel bereikt. Ook zijn er nieu-
we kansen, ontwikkelingen en 
uitdagingen op ons pad gekomen. 
Daarom laten we onze werkwij-
ze in 2021 onderzoeken door 
onafhankelijk onderzoeksbureau 
Andersson Elffers Felix. Tijdens 
dit onderzoek bekijken we hoever 
we op weg zijn om de doelen te 
behalen. Daarnaast brengen we in 
beeld hoe we de komende jaren 
verder willen. Ook dit onderzoek 
doen we mét de samenleving.

Samen bouwen is ook samen 
terugkijken en leren van elkaar. 
Om daarna met elkaar verder te 
bouwen aan onze doelen die we 
willen bereiken

Nieuwsbriefspecial
MFC Swifterbant van start
Vanaf deze maand houden ge-
meente Dronten, OFW en Dorps-
belangen Swifterbant, inwoners, 
verenigingen en belangstellenden 
in Swifterbant op de hoogte rond 
de komst van het Multifunctioneel 
Centrum (MFC).  Via een speciale 
nieuwsbrief laten we u maande-
lijks weten wat de stand van zaken 
is rond het MFC en nemen we u 
mee via updates, foto’s en inter-
views van inwoners en gebruikers 
met het laatste nieuws. Deze week 
gaan wethouder Peter van Bergen 
en Sandra Nobel van Dorpsbelan-
gen Swifterbant samen in gesprek 

over het definitieve ontwerp en de 
aanbestedingsprocedure voor de 
bouw van het MFC. In de komen-
de maanden nemen we u via de 
nieuwsbriefspecials mee en zor-
gen we ervoor dat u op de hoogte 
bent van de ontwikkelingen. Zo 
kijken we samen met gemeente, 
OFW, dorpsbelangen, inwoners, 
gebruikers en iedereen die mee-
werkt aan de komst van het MFC 
vooruit naar dit mooie project in 
Swifterbant. U kunt zich
abonneren op de nieuwsbrief via
https://laposta.nl/f/ssxiokxlnkdt



  

Kennisgevingen Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-1262 28-03-2021 Voorhaven 6 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-0397 30-03-2021 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een voliere met  
2021-0400 30-03-2021 Hemsink 47 Biddinghuizen, bouwen van een berging en een overkapping 
2021-0403 31-03-2021 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (huisvesten meerdere 

personen) 
2021-0103 31-03-2021 Lancasterdreef 13 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voor en achterzijde van 

de woning 
2021-0405 31-03-2021 Het Kompas 27 Dronten, wijzigen van de kozijnindeling in de zijgevel 
2021-0412 01-04-2021 kad. sectie F 866, kavel M Leuvenumse beek Biddinghuizen, bouwen van een  

vrijstaande woning  
2021-0094 01-04-2021 Ketelsluis (kad. sectie C 1250) en Kampersluis (kad. sectie B 1369), realiseren van 

nieuwe technische ruimten  
2021-0421 01-04-2021 De Maalstroom 6 Swifterbant, bouwen van een tijdelijke mobiele mortelcentrale op het 

naastgelegen perceel voor een periode van maximaal 5 jaar 
2021-0422 01-04-2021 bouwen van twee vleermuishotels als onderdeel van het project Windplan Groen in de 

omgeving van het project 
2021-0423 02-04-2021 kad. sectie C 1917 Dronten, gewijzigd bouwen van een onderstation  

Tennet als onderdeel van Windplan Groen 
2021-0424 02-04-2021 Ketelweg 16 Dronten, aanpassen van de gehele buitenschil van bestaande woning 
2021-0106 02-04-2021 Parkresidentie kavel 047 Dronten, bouwen van een woning   
2021-0438 07-04-2021 De Rede 26 en 32 Dronten, realiseren van een dakterras 
2021-0442 08-04-2021 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van de bestaande hoofdingang en het vervangen  

van bestaande reclame uitingen 
2021-0443 08-04-2021 De Drainhaak 38 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-0444 08-04-2021 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0445 08-04-2021 Voorhaven 3 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0446 08-04-2021 Parkresidentie fase 2, kavel 55 Dronten, bouwen van een woning 
2021-0450 09-04-2021 Parkresidentie fase1 kavel 2 Dronten, bouwen van een woning met berging  
2021-0452 11-04-2021 Lancasterdreef 20 Dronten, aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van het 

bestaande dakbeschot en plaatsen van twee dakramen 
2021-0461 12-04-2021 Sint Jorisgilde 9 Dronten, bouwen van een tuinhuis 
2021-0472 13-04-2021 Het Zichtbord 20 Swifterbant, plaatsen van een overkapping in de  

achtertuin 
2021-0473 14-04-2021 Kamperfoelielaan 25 Swifterbant, verplaatsen van de voordeur 
2021-0474 14-04-2021 Professor Zuurlaan 22 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
5976485         07-04-2021    Installatieweg 4 Dronten, beperkte milieutoets voor het testen van een  
      ander doseermiddel op de AWZI Dronten 
  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl. 
Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0202 De Noord 63 A Dronten, aanleggen van een alarminstallatie t.b.v. het brandveilig gebruiken van een 

fitnesscentrum  
2021-0210 Plantweg 9 Biddinghuizen, plaatsen van een 40 voet (12 meter) zeecontainer naast het bedrijfspand 

voor de opslag van roerende goederen  
2020-1501 Elandtocht et-07 en Rendiertocht rt-08, gewijzigd bouwen van twee windturbines aan de (wijziging van de 

positie t.o.v. de reeds verleende vergunningen) als onderdeel van Windplan Blauw  
 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-1475 Het Penseel Dronten, bouwen van 11 rijwoningen  
2020-1134 Ploegschaar, kad. Sectie E 3034 ged. Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe villa met nieuwe 

bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit  
2021-0128 Koperweg 15 Dronten, bouwen van opslagunits en het handelen in strijd met regels RO 
2020-1489 Koning Willem-Alexanderplein Dronten (kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060), bouwen van een 

nieuwbouwcomplex  
2021-0215 Olsterpad, kad. sectie C 1896 Dronten, bouwrijp maken van het onderstationsterrein van Windplan 

Groen  
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 
een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2019-0176 Erve Brooks 40 Biddinghuizen, bouwen van 14 woningen  
(12 schuurwoningen en 2 boerderijwoningen) 

V 01-04-2021 

2020-1415 Bijsselseweg 3 156 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 
bewonen van een recreatiewoning) 

G 01-04-2021 

2020-1416 Marsweg 7 Dronten, vervangen van 1 van de garagedeuren voor een 
raampui met hout 

V 31-03-2021 

2020-1466 Ploegschaar 16 en 18 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning en 
bedrijfspand op het perceel kad. sectie E 3034 (ged.)  

V 31-03-2021 

2020-1470 Het Spaarne 42 E Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (fase 
B) met perceelafscheiding en het aanleggen van een uitrit  

V 30-03-2021 

2020-1475 Het Penseel Dronten, bouwen van 11 rijwoningen  V 13-04-2021 
2020-1484 Fazantendreef 17 Dronten, bouwen van een loods en kantoor en aanpassen 

van het bestaande pand 
V 12-04-2021 

2020-1487 Hooiwagen 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

V 01-04-2021 

2020-1497 Nodbeek 4 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning en het 
aanleggen van een uitrit (kavel B) op Buitenplaats Veluwemeer  

V 06-04-2021 

2020-1499 Willem De Kooningstraat 3 Dronten, bouwen van een twee-onder-een kap 
woning (kad. sectie K 3267 en 3269) 

V 31-03-2021 

2021-0095 De Pony 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 06-04-2021 
2021-0097 Rister 4 Biddinghuizen, bouwen van een nieuw bedrijfspand en het plaatsen 

van vlaggenmasten (kad. sectie e 3136) 
V 31-03-2021 

2021-0101 Sint Hubertusgilde 3 Dronten, uitbreiden van de woning op de 2e verdieping V 01-04-2021 
2021-0139 Wisentweg 9 Dronten, uitbreiden van de woning V 07-04-2021 
2021-0154 Dreef 38 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van 

de woning  
V 06-04-2021 

2021-0183 Gerstehof 19 Biddinghuizen, legaliseren van de reeds verbrede inrit  V 31-03-2021 
2021-0224 Rietweg 42 Biddinghuizen, kappen van 9 zieke essenbomen in de 

erfbeplanting (en herplanten) 
V 06-04-2021 

2021-0243 Langstraat 51 Dronten, verbreden van de uitrit V 01-04-2021 
2021-0271 Ellerweg 22 Biddinghuizen, verleggen van een bestaande inrit op het perceel 

kad. sectie D 1830  
V 30-03-2021 

2021-0275 Hooiwagen 21 Dronten, plaatsen van een carport V 13-04-2021 
2021-0281 De Wierse 25 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 

van de woning 
V 06-04-2021 

2021-0294 Het Penseel 60 Dronten, plaatsen van een carport met poort V 13-04-2021 
2021-0377 De Grutto 26 Dronten, voor het aanbrengen van een trapgat voor het 

plaatsen van een vaste trap naar zolder 
V 06-04-2021 

5896805       Plantweg 1 Biddinghuizen, milieuneutraal wijzigen van de inrichting  V 06-04-2021 
2020-0908        De Amstel 2, Dronten, bouwen van een mantelzorgwoning op eigen   V 12-04-2021 

       erf (RECTIFICATIE) 
2020-1503 Biddingweg 13 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO en een beperkte 

milieutoets voor het wijziging en uitbreiden van het agrarisch bedrijf  
V 26-03-2021 

  
* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Voor dossier 5896805 geldt dat de stukken voor eenieder toegankelijk zijn via www.dronten.nl (onder 
bekendmakingen omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek). 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met 
woensdag 14 april 2021 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) 
procedure heeft doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0138 Rietweg 25 Biddinghuizen, oprichten van een nieuw melkveebedrijf en het 
bouwen van een nieuwe ligboxenstal 

   V 14-04-2021 

 
* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast verleend ten opzichte van 
voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager, ter 
inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via www.dronten.nl   
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren  
- te brengen. 

Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige voorziening 
te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Voor het indienen van  
beroep / een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 
 
 

  

Kennisgevingen Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2020-1262 28-03-2021 Voorhaven 6 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-0397 30-03-2021 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een voliere met  
2021-0400 30-03-2021 Hemsink 47 Biddinghuizen, bouwen van een berging en een overkapping 
2021-0403 31-03-2021 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (huisvesten meerdere 

personen) 
2021-0103 31-03-2021 Lancasterdreef 13 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voor en achterzijde van 

de woning 
2021-0405 31-03-2021 Het Kompas 27 Dronten, wijzigen van de kozijnindeling in de zijgevel 
2021-0412 01-04-2021 kad. sectie F 866, kavel M Leuvenumse beek Biddinghuizen, bouwen van een  

vrijstaande woning  
2021-0094 01-04-2021 Ketelsluis (kad. sectie C 1250) en Kampersluis (kad. sectie B 1369), realiseren van 

nieuwe technische ruimten  
2021-0421 01-04-2021 De Maalstroom 6 Swifterbant, bouwen van een tijdelijke mobiele mortelcentrale op het 

naastgelegen perceel voor een periode van maximaal 5 jaar 
2021-0422 01-04-2021 bouwen van twee vleermuishotels als onderdeel van het project Windplan Groen in de 

omgeving van het project 
2021-0423 02-04-2021 kad. sectie C 1917 Dronten, gewijzigd bouwen van een onderstation  

Tennet als onderdeel van Windplan Groen 
2021-0424 02-04-2021 Ketelweg 16 Dronten, aanpassen van de gehele buitenschil van bestaande woning 
2021-0106 02-04-2021 Parkresidentie kavel 047 Dronten, bouwen van een woning   
2021-0438 07-04-2021 De Rede 26 en 32 Dronten, realiseren van een dakterras 
2021-0442 08-04-2021 Het Ruim 53 Dronten, verplaatsen van de bestaande hoofdingang en het vervangen  

van bestaande reclame uitingen 
2021-0443 08-04-2021 De Drainhaak 38 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-0444 08-04-2021 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0445 08-04-2021 Voorhaven 3 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2021-0446 08-04-2021 Parkresidentie fase 2, kavel 55 Dronten, bouwen van een woning 
2021-0450 09-04-2021 Parkresidentie fase1 kavel 2 Dronten, bouwen van een woning met berging  
2021-0452 11-04-2021 Lancasterdreef 20 Dronten, aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van het 

bestaande dakbeschot en plaatsen van twee dakramen 
2021-0461 12-04-2021 Sint Jorisgilde 9 Dronten, bouwen van een tuinhuis 
2021-0472 13-04-2021 Het Zichtbord 20 Swifterbant, plaatsen van een overkapping in de  

achtertuin 
2021-0473 14-04-2021 Kamperfoelielaan 25 Swifterbant, verplaatsen van de voordeur 
2021-0474 14-04-2021 Professor Zuurlaan 22 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
5976485         07-04-2021    Installatieweg 4 Dronten, beperkte milieutoets voor het testen van een  
      ander doseermiddel op de AWZI Dronten 
  
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website www.dronten.nl. 
Het publiceren van aangevraagde omgevingsvergunningen is informatief. U kunt nog geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. In volgende publicaties kunt u lezen of dit wel mogelijk is. 
 
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0202 De Noord 63 A Dronten, aanleggen van een alarminstallatie t.b.v. het brandveilig gebruiken van een 

fitnesscentrum  
2021-0210 Plantweg 9 Biddinghuizen, plaatsen van een 40 voet (12 meter) zeecontainer naast het bedrijfspand 

voor de opslag van roerende goederen  
2020-1501 Elandtocht et-07 en Rendiertocht rt-08, gewijzigd bouwen van twee windturbines aan de (wijziging van de 

positie t.o.v. de reeds verleende vergunningen) als onderdeel van Windplan Blauw  
 
Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Verlenging beslistermijn 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn 
van maximaal 6 weken: 
 
Dossier Omschrijving 
2020-1475 Het Penseel Dronten, bouwen van 11 rijwoningen  
2020-1134 Ploegschaar, kad. Sectie E 3034 ged. Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe villa met nieuwe 

bedrijfshal en het aanleggen van een uitrit  
2021-0128 Koperweg 15 Dronten, bouwen van opslagunits en het handelen in strijd met regels RO 
2020-1489 Koning Willem-Alexanderplein Dronten (kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060), bouwen van een 

nieuwbouwcomplex  
2021-0215 Olsterpad, kad. sectie C 1896 Dronten, bouwrijp maken van het onderstationsterrein van Windplan 

Groen  
 
Het publiceren van deze verlenging beslistermijn is informatief. U kunt geen zienswijzen, bezwaar of beroep 
indienen. 
 
Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met woensdag 14 april 2021 
een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2019-0176 Erve Brooks 40 Biddinghuizen, bouwen van 14 woningen  
(12 schuurwoningen en 2 boerderijwoningen) 

V 01-04-2021 

2020-1415 Bijsselseweg 3 156 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 
bewonen van een recreatiewoning) 

G 01-04-2021 

2020-1416 Marsweg 7 Dronten, vervangen van 1 van de garagedeuren voor een 
raampui met hout 

V 31-03-2021 

2020-1466 Ploegschaar 16 en 18 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning en 
bedrijfspand op het perceel kad. sectie E 3034 (ged.)  

V 31-03-2021 

2020-1470 Het Spaarne 42 E Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (fase 
B) met perceelafscheiding en het aanleggen van een uitrit  

V 30-03-2021 

2020-1475 Het Penseel Dronten, bouwen van 11 rijwoningen  V 13-04-2021 
2020-1484 Fazantendreef 17 Dronten, bouwen van een loods en kantoor en aanpassen 

van het bestaande pand 
V 12-04-2021 

2020-1487 Hooiwagen 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de 
woning 

V 01-04-2021 

2020-1497 Nodbeek 4 Biddinghuizen, bouwen van een vrijstaande woning en het 
aanleggen van een uitrit (kavel B) op Buitenplaats Veluwemeer  

V 06-04-2021 

2020-1499 Willem De Kooningstraat 3 Dronten, bouwen van een twee-onder-een kap 
woning (kad. sectie K 3267 en 3269) 

V 31-03-2021 

2021-0095 De Pony 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 06-04-2021 
2021-0097 Rister 4 Biddinghuizen, bouwen van een nieuw bedrijfspand en het plaatsen 

van vlaggenmasten (kad. sectie e 3136) 
V 31-03-2021 

2021-0101 Sint Hubertusgilde 3 Dronten, uitbreiden van de woning op de 2e verdieping V 01-04-2021 
2021-0139 Wisentweg 9 Dronten, uitbreiden van de woning V 07-04-2021 
2021-0154 Dreef 38 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van 

de woning  
V 06-04-2021 

2021-0183 Gerstehof 19 Biddinghuizen, legaliseren van de reeds verbrede inrit  V 31-03-2021 
2021-0224 Rietweg 42 Biddinghuizen, kappen van 9 zieke essenbomen in de 

erfbeplanting (en herplanten) 
V 06-04-2021 

2021-0243 Langstraat 51 Dronten, verbreden van de uitrit V 01-04-2021 
2021-0271 Ellerweg 22 Biddinghuizen, verleggen van een bestaande inrit op het perceel 

kad. sectie D 1830  
V 30-03-2021 

2021-0275 Hooiwagen 21 Dronten, plaatsen van een carport V 13-04-2021 
2021-0281 De Wierse 25 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 

van de woning 
V 06-04-2021 

2021-0294 Het Penseel 60 Dronten, plaatsen van een carport met poort V 13-04-2021 
2021-0377 De Grutto 26 Dronten, voor het aanbrengen van een trapgat voor het 

plaatsen van een vaste trap naar zolder 
V 06-04-2021 

5896805       Plantweg 1 Biddinghuizen, milieuneutraal wijzigen van de inrichting  V 06-04-2021 
2020-0908        De Amstel 2, Dronten, bouwen van een mantelzorgwoning op eigen   V 12-04-2021 

       erf (RECTIFICATIE) 
2020-1503 Biddingweg 13 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO en een beperkte 

milieutoets voor het wijziging en uitbreiden van het agrarisch bedrijf  
V 26-03-2021 

  
* = betekenis soort besluit 

 V= Verleend  VV=Vergunningsvrij G= Geweigerd  R= Van rechtswege verleend   IV=ingetrokken 
vergunning 

 
Inzage 
Wilt u een van bovengenoemde dossiers inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl. 
 
Voor dossier 5896805 geldt dat de stukken voor eenieder toegankelijk zijn via www.dronten.nl (onder 
bekendmakingen omgevingsdienst Flevoland, Gooi- & Vechtstreek). 
 
Bezwaar en voorlopige voorziening 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van het besluit aan de 
aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van 
team Bedrijfsvoering POCJB. Een bezwaarschrift schort de werking van een beschikking niet op. Wanneer 
een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om 
voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 
 
Zowel het bezwaarschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend. 
Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. Het bezwaarschrift kan via www.dronten.nl rubriek ‘Digitale formulieren’ 
worden ingediend. Voor de voorlopige voorziening is dit: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  
 
Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van maandag 29 maart 2021 tot en met 
woensdag 14 april 2021 een vergunning heeft verleend of geweigerd die de uitgebreide (openbare) 
procedure heeft doorlopen. (Waarvoor dus eerst een voornemen om te besluiten ter inzage heeft gelegen) 
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-0138 Rietweg 25 Biddinghuizen, oprichten van een nieuw melkveebedrijf en het 
bouwen van een nieuwe ligboxenstal 

   V 14-04-2021 

 
* = betekenis soort besluit 
V= Ongewijzigd verleend ten opzichte van voorgenomen besluit G= Geweigerd AV= Aangepast verleend ten opzichte van 
voorgenomen besluit  
 
Inzage 
De beschikking en de bijbehorende stukken liggen gedurende 6 weken,  na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager, ter 
inzage in het gemeentehuis te Dronten. Wilt u deze stukken inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website 
www.dronten.nl . Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via www.dronten.nl   
 
Beroep en voorlopige voorziening 
Tijdens de inzagetermijn bestaat de mogelijkheid een schriftelijk beroepschrift in te dienen bij  de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.  
Deze mogelijkheid staat open voor belanghebbenden die: 

- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht bij het college; 
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze bij het college naar voren  
- te brengen. 

Wanneer een belanghebbende de inwerkingtreding van de beschikking wil voorkomen, dient ook een verzoek om voorlopige voorziening 
te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA 
Utrecht. Voor het indienen van  
beroep / een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
 
Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening kunnen ook digitaal worden ingediend via: 
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is een DigiD noodzakelijk. 
 
 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

22 april 19:30-22:30 uur Raadsvergadering De vergadering is online  
   te volgen via onze website

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl (Gemeenteraad)



Bekendmakingen

Toepassing 
belemmeringenwet 
privaatrecht
De burgemeester van de gemeente Dronten 
maakt bekend dat met ingang van vrijdag 23 
april 2021 tot en met donderdag 6 mei 2021 het 
verzoek van SwifterwinT op Land B.V. (hierna: 
SwifterwinT) aan de minister van Infrastructuur 
en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
te Utrecht gedurende veertien dagen ter inza-
ge ligt in het gemeentehuis van de gemeente 
Dronten, De Rede 1, 8251 ER Dronten. Dit betreft 
een verzoek om met toepassing van de Belem-
meringenwet Privaatrecht de rechthebbenden de 
gedoogplicht op te leggen ten behoeve van de 
aanleg en instandhouding van windturbines RD01 
en RD02, met bijkomende werken, in de gemeen-
te Dronten.  

De stukken kunnen worden ingezien op afspraak. 
Daarvoor kan contact worden opgenomen met G. 
Topper, bereikbaar via telefoonnummer 14 0321. 
Vanwege de maatregelen tegen verdere versprei-
ding van het Covid-19virus kunnen de stukken ook 
digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres 
CDLoketBP@rws.nl.

Overeenkomstig artikel 2, vierde lid van de
Belemmeringenwet Privaatrecht wordt er tevens 
een zitting gehouden. Tijdens deze zitting kunnen 
bezwaren worden ingediend en kan overleg 
worden gepleegd met de verzoeker SwifterwinT. 
De zitting zal worden gehouden op maandag 
10 mei 2021 van 13.30u. tot 14.30u. Gelet op de 
beperkende maatregelen ter bestrijding van het 
Covid-19virus zal de zitting digitaal plaatsvinden.

De rechthebbenden van de kadastrale percelen 
worden schriftelijk in kennis gesteld.

Voortgang 
onderhoudswerkzaamhe-
den dorpsbos Swifterbant
Jaarlijks worden in een vijfde deel van het totale 
bosareaal, wat in eigendom is van gemeente 

Dronten, grootschalige onderhoudswerkzaamhe-
den uitgevoerd. Afgelopen winterperiode zijn er 
daartoe bomen gezaagd in de wijkbossen achter 
De Koningshof, De Gildenallee en Het Zonne-
bloempad in Swifterbant. Ook in het bosgedeelte 
tussen de woonwijk Bloemenzoom en de paarde-
weides zijn bomen gekapt.

Werkzaamheden
De toenemende aantasting van de essenbomen 
door essentaksterfte is een zorgpunt in de bos-
sen. Afgelopen zomer is het bos, met extra aan-
dacht voor de essen, beoordeelt op vitaliteit van 
de bomen. Aangetaste essen zijn, met het oog 
op veiligheid, gemarkeerd en afgelopen winter-
seizoen gekapt. Daarnaast hebben de zaagwerk-
zaamheden tot doel het bos nog gevarieerder en 
aantrekkelijker te maken voor natuur en recreant. 

Het beheer van het bos is erop gericht sneller 
een gewenst eindbeeld van een gevarieerd bos 
met verschillen in soorten, leeftijd en structuur te 
creëren. Door meer licht in het bos te brengen, 
kunnen struiken en planten zich beter ontwikkelen 
en worden tevens de omstandigheden voor het 
vestigen van verschillende diersoorten verbeterd. 
De overblijvende bomen kunnen zich, door het 
creëren van ruimte, beter ontwikkelen waarmee 
de stabiliteit van het bos gewaarborgd blijft.

In de wijkbossen is het zaagwerk nu afgerond 
en is het hout uitgereden met een voertuig op 
rupsen.  Er is voor deze werkwijze gekozen om 
diepe insporing in de grond te voorkomen. Daar 
waar het voertuig wandelpaden heeft beschadigd, 
gaat nog herstelwerk plaatsvinden. Het gestapel-
de hout wordt op korte termijn door de aannemer 
afgevoerd. 

In bos Bloemenzoom is in de helft van de bos-
vakken gezaagd. Vanwege het broedseizoen zijn 
de zaagwerkzaamheden hier nu gestopt. Tot half 
april is er nog wel de mogelijkheid om stamhout 
uit het bos te rijden mits de weers- en bodemom-
standigheden het toelaten. 
De gemeente Dronten werkt hierbij volgens de 
Gedragscode Bosbeheer, waarin de belangrijke 
‘spelregels’ voor een verantwoord bosbeheer 
beschreven staan.
 
Informatie
Voor nadere inlichtingen over bovenstaande infor-

matie en werkzaamheden kunt u tijdens kantoor-
uren contact opnemen met de heer J. Brink via 
telefoonnummer 14 0321, team Groentechnisch 
Beheer.

Terinzagelegging 
vastgestelde besluiten 
Nieuwe Natuur Oostkant 
Dronten (D5001)
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor 
het plan Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001) 
besluiten ter inzage liggen. Dit plan regelt dat er 
aan de Oostkant van Dronten in totaal ruim 69 ha 
nieuwe natuur, inclusief recreatieve activiteiten, 
planologisch mogelijk wordt gemaakt. Het plan-
gebied bestaat uit twee deelgebieden: deelgebied 
Stobbenweg (ter hoogte van het noordelijke deel 
van de Stobbenweg) en deelgebied Spijkweg (ter 
hoogte van Spijkweg 9 en ten noorden van het 
bosgebied Het Spijk).

De volgende gewijzigd vastgestelde besluiten 
liggen ter inzage;
1. vastgesteld bestemmingsplan 

“Nieuwe Natuur Oostkant Dronten (D5001)” 
op grond van de Wet ruimtelijke ordening;

2. besluit tot het niet vaststellen van een 
exploitatieplan op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening.

Ten opzichte van het ontwerp besluit bevat het 
vastgestelde besluit in hoofdlijnen de volgende 
wijzigingen:
• de toelichting is op enkele punten aangevuld;
• de vorm van de erfuitbreiding Spijkweg 9;
• nuancering in planregels betrekking hebbend 

op Spijkweg 9;
• de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – 

beheerschuur inclusief bijenstal’ is verkleind;
• de bestemming ‘Bos’ in deelgebied Spijkweg 

verruimd, waardoor bestemming ‘Natuur’ is 
verkleind.

In hoofdstuk 3 van de Reactienota zienswijzen, 
bijlage 1 bij het vaststellingsbesluit en bijlage 10 
behorende bij de toelichting van het vastgestelde 
bestemmingsplan, is een overzicht opgenomen 
van de wijzigingen.

U kunt de betreffende stukken van 15 april tot en 
met 27 mei 2021 inzien:
• bij de publieksbalie van het gemeentehuis 

op afspraak;
• op www.dronten.nl;
• op www.ruimtelijkeplannen.nl, 

bestemmingsplan met plannummer: 
NL.IMRO.0303.D5001-VA01

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste 
dag van de terinzagelegging kunt u binnen 6 
weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag), 
wanneer u belanghebbende bent en:
• tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt 

ingediend;
• aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent 

geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad 
in te dienen;

• bedenkingen hebt tegen de wijzigingen die 
zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerp 
besluiten.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via 
digitaalloket.raadvanstate.nl/.Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten 
treedt in werking na het aflopen van de beroep-
stermijn. Ook kunt u tijdens de beroepstermijn 
een verzoek om een voorlopige voorziening 
richten aan de Voorzitter van genoemde Afdeling. 
Het besluit treedt dan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist.

Kijk voor alle officiële berichten op www.officielebekendmakingen.nl. Publicaties daarop zijn leidend. Aan bekendmakingen op papier, zoals op deze pagina, kunnen geen rechten meer ontleend worden.

Door de snelheid van
de ontwikkelingen kan het
zijn dat de informatie over

corona verouderd is.

Voor de meest actuele
informatie kunt u kijken

op www.dronten.nl/
coronavirus


