
   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 20 tot en met
26 juni wordt er gecollecteerd 
voor Maag Lever Darm Stichting

Van 27 juni tot en met 3 juli wordt 
er gecollecteerd voor Nationaal 
MS Fonds

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

Tot en met
7 juni wordt er gewerkt aan de 
Energieweg. De weg is tijdens 
deze werkzaamheden in een 
richting gesloten. Verkeer 
komend van de Muntmees-
terdreef kan omrijden via de 
Bedrijfsweg.

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

Verandering
‘De enige constante is de veran-
dering’ is een bekende uitspraak 
van de filosoof Heraclitus. De 
veranderingen zijn een gegeven, 
net als het feit dat ze altijd blijven 
komen. Ook in Dronten zijn we 
van oudsher bekend met verande-
ringen, vaak gekoppeld aan groei 
en ontwikkeling. Voorbeelden die 
op dit moment spelen zijn bijvoor-
beeld de transitie van industrie 
naar wonen in het Hanzekwartier, 
woningbouw op de plek van het 
voormalig tuincentrum aan De 
Boeg en wellicht in de toekomst 
bijvoorbeeld ook de herontwikke-
ling van de Flevomanege. 

Een andere verandering die zich 
de komende jaren voltrekt is 
de sanering en vervanging van 
windmolens. Rond Swifterbant 
zijn inmiddels de eerste molens 
afgebroken en is ook gestart met 
het aanleggen van de funderingen 
voor de nieuwe windturbines. Ook 
in het gebied van Ketelhaven tot 
voorbij Biddinghuizen zullen de 
werkzaamheden over niet al te 
lange tijd beginnen. Als onder-
deel van provinciaal- en landelijk 
beleid zal uiteindelijk met minder 
molens méér energie opgewekt 
worden. 

We merken dat deze veranderin-
gen veel vragen, en soms ook 
zorgen oproepen. Zal er overlast 
zijn van de grotere windmolens? 
Moet ik me zorgen maken over 
geluid en gezondheid? Wat blijft 
er over van ons open landschap? 
Hoe kan ik als inwoner participe-
ren? Zomaar een greep uit de vele 

vragen die er zijn. Ik vind het be-
langrijk om de komende tijd rond 
deze onderwerpen met elkaar in 
gesprek te blijven. Eerder orga-
niseerde de gemeente al digitale 
bijeenkomsten over planschade 
en over geluid. Dit willen we de 
komende tijd blijven doen, en na-
tuurlijk het liefste weer in de vorm 
van persoonlijke ontmoeting. De 
komende weken zullen we met 
filmpjes en advertenties alvast 
ingaan op de meest gestelde vra-
gen en opmerkingen. Tegelijkertijd 
blijft mijn uitnodiging om uw 
vragen met ons te blijven delen 
via windparken@dronten.nl. Aan 
veranderingen zijn we in Dronten 
immers wel gewend, maar als een 
verandering invloed heeft op onze 
leefomgeving dan hoort daar ook 
het goede gesprek bij. 

Roelof Siepel
Wethouder windprojecten Heeft u vragen

over bijeenkomsten
of coronagerelateerde

meldingen bel dan met
14 0321.

Vraag op tijd een nieuw 
reisdocument aan

De hoop en verwachting is dat in de aanloop naar de zomer 
steeds meer vakantielanden als veilig kunnen worden aange-
merkt. De reisbranche verwacht een grote vraag naar last minute 
reizen. 
Het is daarom belangrijk om nu al de geldigheid van uw reisdo-
cumenten te controleren. Wacht niet met het aanvragen van een 
nieuw reisdocument.

Door de coronamaatregelen kunnen momenteel minder mensen 
worden toegelaten in het gemeentehuis. Als u er te laat achter 
komt dan is er een spoed procedure nodig. Dit kost extra geld en 
is soms niet meer haalbaar. Voor het maken van een afspraak en 
wat er nodig is om een reisdocument aan te vragen, dit kunt u 
doen op afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken.

Help mee
aan de

veiligheid in de
gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl

Rookvrij kinderspel
Bij spelende kinderen horen geen 
rokende mensen. Niemand wil 
dat kinderen meeroken of het 
later zelf gaan doen. Toch raken 
elke week honderden kinderen 
verslaafd aan roken.
Gelukkig gebeurt er al veel om 

kinderen rookvrij te laten spelen.
Help mee om ook alle andere 
plekken waar kinderen spelen of 
sporten rookvrij te krijgen. Ga 
naar www.rookvrij.nl, selecteer 
uw sportvereniging of speelplek 
en teken voor rookvrij. 
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Processierups
Is het u opgevallen dat wij gras 
en kruiden rond de eiken langs De 
West laten staan? Dit doen we om 
een schuilplaats te bieden voor 
insecten. Sommige kevers, sprink-
hanen en wantsen zijn natuurlijke 
vijanden van de eikenproces-
sierups. Deze soorten willen we 
graag de ruimte geven.

Langere doorlooptijden
vergunningaanvragen
Misschien is het u opgevallen, de 
‘R’ bij de verleende vergunningen, 
die op de Wabo publicatie van de 
gemeente Dronten staan. Deze 
‘R’ betekent dat er niet tijdig op 
de aanvraag is beslist en dat de 
vergunning van rechtswege is 
verleend. De laatste tijd gebeurt 
dat helaas vaker en dat is een 
vervelende situatie, zowel voor de 
aanvrager als de gemeente want 
de aanvraag is niet inhoudelijk 
getoetst. 

De afgelopen periode zijn er erg 
veel vragen binnen gekomen over 
bouwen en verbouwen. Het was 
veelvuldig in het nieuws: doordat 
men vanwege Corona niet op 
vakantie kon, gingen veel mensen 
(ver)bouwen. Met als gevolg een 
enorme toename in bouwaan-
vragen. Het team vergunningen 
van de gemeente Dronten staat 
daardoor onder grote druk. En 
‘even’ wat extra ervaren mensen 
invliegen lukt niet. De problema-
tiek komt niet alleen in Dronten 
voor maar in veel Nederlandse

gemeenten. Daardoor zijn
gekwalificeerde mensen amper
te krijgen. 

Er wordt gewerkt aan oplossin-
gen, het ontlasten van de vergun-
ningverleners op een deel van 
hun taken bijvoorbeeld door het 
werven en inwerken van starten-
de inhuurkrachten zodat deze in 
elk geval een deel van de vragen 
kunnen beantwoorden. Dit zal 
naar verwachting nog enige tijd 
in beslag nemen, in elk geval tot 
na de zomer. En dat betekent dat 
u voorlopig nog te maken heeft 
met langere doorlooptijden van 
vergunningen en langere reactie-
tijden op informatieverzoeken. 

We adviseren u om zo veel
mogelijk zelf onderzoek te doen 
naar wat wel en niet mogelijk is. 
Op onze website www.dronten.nl
en op www.overheid.nl vindt u 
veel informatie over bouwen en 
vergunningen. U kunt ook advies 
inwinnen bij uw aannemer of 
architect.

Foto’s: Fotostudio Wierd

De Scharrelberg 40 jaar!

Dierenpark De Scharrelberg in Biddinghuizen bestaat 40 
jaar! Zaterdag 19 juni werd deze 40e verjaardag gevierd 
met een open dag. Burgemeester Jean Paul Gebben 
opende de feestelijke dag en onthulde het nieuwe 
informatiebord. Dit bord is door donaties vanuit de 
samenleving van Biddinghuizen aan De Scharrelberg 
aangeboden.

Winnaars fotowedstrijd ‘Hallo Boek!’

FlevoMeer Bibliotheek biedt onder 
de titel ‘Hallo Boek!’ vijf weken 
lang allerlei lezingen, workshops 
en voorstellingen aan voor (groot)
ouders en hun (klein)kind(eren). 
Zaterdag was het Boekstartdag 
en ontvingen winnaars van de 
fotowedstrijd van ‘Hallo Boek!’ 
hun prijzen. 

Ouders en grootouders waren 
opgeroepen hun mooiste voor-
leesmoment met de (klein)kin-

deren vast te leggen. Wethouder 
Peter van Bergen overhandigde 
de gefotografeerde kinderen uit 
Dronten en Biddinghuizen hun 
prijzen. De winnaar uit Swifterbant 
kon niet aanwezig zijn en ontvangt 
de prijzen op een later moment. 

Het verdere programma van
‘Hallo Boek!’ is te vinden op
www.flevomeerbibliotheek.nl/
halloboek. 



Bekendmakingen

Bekendmakingen

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

24 juni 19:30-00:00 uur Raadsvergadering Online te volgen
   op www.dronten.nl

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

Hoorzitting commissie bezwaarschriften kamer Algemene zaken

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0656 02-06-2021 Noordsingel 13 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0657 02-06-2021 Noordsingel 11 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0659 02-06-2021 De Schepel 8 Dronten, uitbreiden van de woning 
2020-0557 03-06-2021 Majoraan 24 Dronten, plaatsen van een kap op de garage 
2021-0664 04-06-2021 Mark 83 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0666 04-06-2021 kad. sectie C 1856, kavel 053 Dronten, omzetten van 2 landbouwpercelen  

in natuur i.h.k.v. het provinciaal programma Nieuwe Natuur  
2021-0667 04-06-2021 kad. sectie C 1859 kavel 051 Dronten, reconstructie van het bestaande  

talud naar een duurzame/natuurvriendelijke oever 
2021-0483 04-06-2021 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (verhuur van de 

kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en jubilea) 
2021-0220 04-06-2021 Koornmarktpoort , kad. sectie B 4474 Dronten, bouwen van 12 bedrijfsunits  
2021-0668 05-06-2021 De Oeverloper 195 Dronten, verwijderen van een draagmuur 
2021-0673 08-06-2021 Dille 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0196 09-06-2021 Buitenplaats Veluwemeer, Varelsebeek kad. sectie F-913, bouwnr 8 

Biddinghuizen, bouwen van een woning  
2021-0677 09-06-2021 Pimpernel 12 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0678 09-06-2021 De Standaard 14 Swifterbant, plaatsen van een erfafscheiding 
2020-0828 11-06-2021 Reveweg 14 Dronten, bouwen van een 2e bedrijfswoning 
2021-0682 11-06-2021 De Reling 23 Dronten, aanpassen van de gevelreclame  
2021-0683 11-06-2021 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0684 11-06-2021 verbreden van de Vuursteentocht Swifterbant  
2021-0686 11-06-2021 Ploegschaar kad. sectie E 3163 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfshal 

met een bedrijfswoning en aanleggen van een uitrit 
2021-0692 14-06-2021 Elandweg 46 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO (bouwen van  

een 2e bedrijfswoning) 
2021-0694 14-06-2021 De Morinel 212 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0695 14-06-2021 Karel Appelstraat 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0699 14-06-2021 De Grolle en Harenberg Biddinghuizen, bouwen van 17 woningen   
2021-0706 11-06-2021 Het Vaandel 23 Swifterbant, bouwen van een garage 
2021-0708 15-06-2021 De Meridiaan 5 Dronten, verbreden van de inrit 
2021-0710 16-06-2021 Herfst 27 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0712 16-06-2021 kad. sectie H 249 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit aan 

weerszijden van de N711 (t.b.v. Windplan Blauw)  
 
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 woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0397 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een volière met nachtverblijf   
2021-0571 Varelsebeek 3 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke waterbrug voor 

grondwateronttrekking en lozing door middel van bronbemaling, ten behoeve van 
graafwerkzaamheden onder grondwaterpeil 

 

2021-0581 Philipsdaalder 6 Dronten, plaatsen van een terrasoverkapping en berging  
2021-0585 De Sallandse Roe 9 Dronten, plaatsen van een schutting  
2021-0598 De Sallandse Roe 17 Dronten, verplaatsen van de schutting  
2021-0653 De Amazone 12 Dronten, verwijderen van een dragende muur en plaatsen van een 

pilaar tbv draagconstructie en het plaatsen van een schuifpui in de achtergevel van de 
woning 

 

2021-0700 De Schepel 55 Dronten, bouwen van een veranda met schuur ter vervanging van de 
oude schuur  

  
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 

 
2021-0249 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop tussen twee stallen 
2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met overkapping in de achtertuin 

en een erfafscheiding 
2020-1434 Elandweg 13 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
 
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 donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0633 De Sallandse Roe 11 Dronten, verplaatsen van de schutting VV 09-06-2021 
2020-1068 Stobbenweg 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 

uitbreiden van de camping) 
V 08-06-2021 

2020-1249 kad. sectie E 1789 Oogstweg Biddinghuizen, realiseren van een 
zonnedak  

V 04-06-2021 

2020-1262 Voorhaven 6 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 16-06-2021 
2020-1489 kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060, Koning Willem-

Alexanderplein Dronten bouwen van een nieuwbouwcomplex  
V 16-06-2021 

2021-0035 Zijdenettenweg 13 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(verkoop van eigen bio-dynamische producten in een 
boerderijwinkel op het erf) 

V 09-06-2021 

2021-0118 Kokkelweg 24 Biddinghuizen, bouwen van een opslag voor 
agrarische producten. 

V 16-06-2021 

2021-0204 Koornmarktpoort 35 Dronten, bouwen van een bedrijfspand V 10-06-2021 
2021-0295 Hondsrug 236 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 07-06-2021 

2021-0339 Ploegschaar 6 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe 
opslagloods  

V 11-06-2021 

2021-0341 De Schepel 39 Dronten, realiseren van een opbouw aan de 
achtergevel 

V 15-06-2021 

2021-0355 Bremerbergweg 8 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een 
nieuwe bewaring  

R 15-06-2021 

2021-0365 De Dinkel 16-18 en De Dommel 42-44 Dronten, bouwen van 4 
geschakelde bedrijfspanden, plaatsen van erfafscheidingen en het 
aanleggen van uitritten 

V 15-06-2021 

2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met 
overkapping in de achtertuin en een erfafscheiding 

V 16-06-2021 

2021-0386 Ploegschaar 20 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand V 03-06-2021 
2021-0403 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(huisvesten meerdere personen) 
V 15-06-2021 

2021-0444 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 08-06-2021 
2021-0483 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(verhuur van de kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en 
jubilea) 

V 16-06-2021 

2021-0515 De Driesprong 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0516 De Driesprong 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0518 Staalwijk 29 Dronten, tijdelijk plaatsen van een unit V 07-06-2021 
2021-0540 Hanzekade 148 Dronten, wijzigen van de balkons van 8 

appartementen  
V 03-06-2021 

2021-0546 Lancasterdreef 20 Dronten, vervangen van twee draagmuren door 
twee stalen draagconstructies 

V 08-06-2021 

2021-0580 Havikskruid 10 Swifterbant, realiseren van een nieuwe doorgang 
tussen keuken en garage 

V 09-06-2021 

2021-0586 De Sallandse Roe 19 Dronten, plaatsen van een schutting VV 08-06-2021 
2021-0601 Rister 4 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit bij het 

nieuwe bedrijfspand  
V 04-06-2021 

2020-0838 Ploegschaar 22 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house type 
volume als kleine bedrijfswoning en bouwen van een loods 

V 11-06-2021 

 
* = 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. 
 
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.  
 

Bekendmaking 
Wet Geluidhinder
Het college van Dronten maakt (gelet op artikel 
3:44 van de Algemene wet bestuursrecht en 
artikel 110c van de Wet geluidhinder) het volgende 
bekend:

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor een wooncomplex met detailhandel en
horeca aan het Koning Willem-Alexanderplein 
(OV 2020-1489). Het plangebied bevindt zich
binnen de wettelijke geluidszone van De Noord 
en de Energieweg/Spoordreef. Meerdere apparte-
menten in het complex zullen vanwege het (rail)
verkeer op De Noord en de Energieweg/Spoor-
dreef en het spoor een hogere geluidsbelasting 
ondervinden dan de voorkeursgrenswaarde 
genoemd in de Wet geluidhinder. De maximale 
ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

Stukken ter inzage  
Het besluit en andere ter zake zijnde stukken 
liggen tot en met 4 augustus 2021 gezamenlijk 
met de omgevingsvergunning ter inzage. U kunt 
op werkdagen een afspraak maken om de stukken 
in te zien in het gemeentehuis, De Rede 1 in Dron-
ten. Desgewenst kan een mondelinge toelichting 
worden gegeven op het besluit. 

Zienswijzen
Belanghebbenden konden gedurende de ter inza-
ge legging van het ontwerpbesluit  gemotiveerde 
zienswijzen schriftelijk bij ons college inbrengen. 
Degene, die haar/zijn zienswijzen inbracht, kon 
schriftelijk verzoeken haar/zijn persoonlijke
gegevens niet bekend te maken. Er zijn geen 
zienswijzen ingebracht.

Beroep
Tenslotte is het van belang te weten dat alléén 
degenen die zienswijzen hebben ingebracht zoals 
hierboven beschreven en belanghebbend zijn, 
te zijner tijd naar aanleiding van het definitieve 
besluit tot het verlenen van de hogere waarden 
beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
(Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Burgers 
kunnen ook digitaal beroep instellen via
digitaalloket.raadvanstate.nl Voor het digitaal 
verzenden moet u beschikken over DigiD.

Langere 
doorlooptijden 
vergunningaanvragen
Misschien is het u opgevallen, de ‘R’ bij de ver-
leende vergunningen, die op de Wabo publicatie 
van de gemeente Dronten staan. Deze ‘R’ bete-
kent dat er niet tijdig op de aanvraag is beslist en 
dat de vergunning van rechtswege is verleend.
De laatste tijd gebeurt dat helaas vaker en dat is 
een vervelende situatie, zowel voor de aanvrager 
als de gemeente want de aanvraag is niet inhou-
delijk getoetst. 

De afgelopen periode zijn er erg veel vragen
binnen gekomen over bouwen en verbouwen.
Het was veelvuldig in het nieuws: doordat men 
vanwege Corona niet op vakantie kon, gingen 
veel mensen (ver)bouwen. Met als gevolg een 
enorme toename in bouwaanvragen. Het team 
vergunningen van de gemeente Dronten staat 
daardoor onder grote druk. En ‘even’ wat extra 
ervaren mensen invliegen lukt niet. De problema-
tiek komt niet alleen in Dronten voor maar in veel 
Nederlandse gemeenten. Daardoor zijn gekwalifi-
ceerde mensen amper te krijgen. 

Er wordt gewerkt aan oplossingen, het ontlasten 
van de vergunningverleners op een deel van hun 
taken bijvoorbeeld door het werven en inwerken 
van startende inhuurkrachten zodat deze in elk 
geval een deel van de vragen kunnen beantwoor-
den. Dit zal naar verwachting nog enige tijd in 
beslag nemen, in elk geval tot na de zomer. En 
dat betekent dat u voorlopig nog te maken heeft 
met langere doorlooptijden van vergunningen en 
langere reactietijden op informatieverzoeken. 

We adviseren u om zo veel mogelijk zelf onder-
zoek te doen naar wat wel en niet mogelijk is.
Op onze website www.dronten.nl en op
www.overheid.nl vindt u veel informatie over 
bouwen en vergunningen. U kunt ook advies 
inwinnen bij uw aannemer of architect.

Verkeersbesluiten
Bij het Team Vergunningen Handhaving en Veilig-
heid, in het gemeentehuis, liggen ter inzage de 

volgende op 15-06-2021 genomen verkeers-
besluiten:

1. Ondernemingsweg te Dronten, instellen 
30-zone en instellen voorrangsregeling:

 a. een 30-zone in te stellen op de Onderne-
mingsweg en Ganzendreef door het plaatsen 
van borden A1-30-ZB en A2-30-ZE van bijlage 1 
van het RVV 1990;

 b.  een voorrangsregeling in te stellen op het 
kruispunt Ondernemingsweg-Houtwijk door 
het plaatsen van bord B6 van bijlage 1 van 
het RVV 1990 en het aanbrengen van haai-
entanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het 
RVV 1990 op het wegdek, waarbij bestuur-
ders komende uit de Ondernemingsweg 
voorrang moet verlenen aan bestuurders op 
de kruisende weg;

 c.  de bebording te plaatsen zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende situatieteke-
ning met kenmerk 20193-21-1056-BP-E.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich
wenden tot het KCC via telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
U kunt tegen deze beschikking schriftelijk of 
digitaal binnen een termijn van zes weken een be-
zwaarschrift indienen bij het college van Dronten. 
Indien u schriftelijk bezwaar wilt indienen, dan 
kunt u uw bezwaarschrift richten aan: Het college 
van Dronten respectievelijk de heffingsambtenaar 
van Dronten, t.a.v. Vakgebied Bedrijfsvoering, 
Postbus 100, 8250 AC te Dronten. 

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig.
De bezwarentermijn begint op de dag na de 
datum van verzending van deze brief.

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als u een bezwaarschrift 
indient, kunt u tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening richten aan de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-
land. Indien u dit schriftelijk wilt doen kunt u uw 
verzoekschrift richten aan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Be-
stuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA  UTRECHT. 

Indien u digitaal een verzoek om een voorlopige 
voorziening wilt indienen, kunt u dit doen via het 
digitaal loket bestuursrecht (loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Voor het indienen van een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en 
uitleg over het indienen van een voorlopige voor-
ziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Wet milieubeheer Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:
• Biddinghuizen, Alikruikweg 20; het realiseren 

van een overdekte uitloop
• Biddinghuizen, Harderringweg 14; het realise-

ren van een stal voor het houden van maximaal 
20 stierkalveren

• Biddinghuizen, Rietweg 60; de realisatie van 
een was-/spoelplaats

• Biddinghuizen, Verlengde Baan 4; het beëindi-
gen van opslag en verkoop van consumenten-
vuurwerk

• Dronten,  N307 Roggebot; het oprichten van 2 
loslocaties

• Dronten, De Oude IJssel 10A; de oprichting van 
een garagebedrijf

• Dronten, Van den Hamlaan 16; het verplaatsen 
van een dieselolietank

• Swifterbant, Elandweg 13; het vergroten van 
het erf en het bouwen van een nieuwe bewa-
ring voor aardappelen 

• Swifterbant, De Kolk 56; de oprichting van een 
handelsonderneming

• Swifterbant, sectie H nummer 643, nabij Rivier-
duinweg 14; het beëindigen van het in gebruik 
hebben van een windturbine

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een
informatief karakter. Deze bedrijven hoeven
geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen 
landelijk vastgestelde voorschriften gelden. 
Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar 
te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Dronten.

Kennisgeving 
Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval
Ingediende melding
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij een melding hebben ontvangen 
voor: Het breken van 6550 ton betonpuin

Aanvrager: Maatschap Noorderwind B.V. en 
 Olster-Tocht B.V.
Locatie: Ellerweg 4-30 in Dronten

Uitvoering
De werkzaamheden vinden plaats in de periode 
van 28 juni 2021 tot en met 12 juli 2021, gedu-
rende maximaal 11 werkdagen, van 07:00 uur tot 
17:00 uur aan de Ellerweg 4-30 in Dronten.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een infor-
matief karakter. Deze bedrijven hoeven geen ver-
gunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk 
vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom 
geen mogelijkheden om bezwaar te maken.
Desgewenst kunt u de gegevens inzien.

Ter inzage
In verband met de huidige maatregelen rondom 
Covid-19 is het niet mogelijk om de stukken in te 
zien op het gemeentehuis. De stukken kunnen 
wel digitaal opgevraagd worden bij de gemeente 
Dronten via e-mail: gemeente@dronten.nl, via de 
website: www.dronten.nl of via telefoonnummer: 
140321.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met 
de OFGV via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-006893



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0656 02-06-2021 Noordsingel 13 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0657 02-06-2021 Noordsingel 11 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0659 02-06-2021 De Schepel 8 Dronten, uitbreiden van de woning 
2020-0557 03-06-2021 Majoraan 24 Dronten, plaatsen van een kap op de garage 
2021-0664 04-06-2021 Mark 83 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0666 04-06-2021 kad. sectie C 1856, kavel 053 Dronten, omzetten van 2 landbouwpercelen  

in natuur i.h.k.v. het provinciaal programma Nieuwe Natuur  
2021-0667 04-06-2021 kad. sectie C 1859 kavel 051 Dronten, reconstructie van het bestaande  

talud naar een duurzame/natuurvriendelijke oever 
2021-0483 04-06-2021 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (verhuur van de 

kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en jubilea) 
2021-0220 04-06-2021 Koornmarktpoort , kad. sectie B 4474 Dronten, bouwen van 12 bedrijfsunits  
2021-0668 05-06-2021 De Oeverloper 195 Dronten, verwijderen van een draagmuur 
2021-0673 08-06-2021 Dille 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0196 09-06-2021 Buitenplaats Veluwemeer, Varelsebeek kad. sectie F-913, bouwnr 8 

Biddinghuizen, bouwen van een woning  
2021-0677 09-06-2021 Pimpernel 12 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0678 09-06-2021 De Standaard 14 Swifterbant, plaatsen van een erfafscheiding 
2020-0828 11-06-2021 Reveweg 14 Dronten, bouwen van een 2e bedrijfswoning 
2021-0682 11-06-2021 De Reling 23 Dronten, aanpassen van de gevelreclame  
2021-0683 11-06-2021 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0684 11-06-2021 verbreden van de Vuursteentocht Swifterbant  
2021-0686 11-06-2021 Ploegschaar kad. sectie E 3163 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfshal 

met een bedrijfswoning en aanleggen van een uitrit 
2021-0692 14-06-2021 Elandweg 46 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO (bouwen van  

een 2e bedrijfswoning) 
2021-0694 14-06-2021 De Morinel 212 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0695 14-06-2021 Karel Appelstraat 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0699 14-06-2021 De Grolle en Harenberg Biddinghuizen, bouwen van 17 woningen   
2021-0706 11-06-2021 Het Vaandel 23 Swifterbant, bouwen van een garage 
2021-0708 15-06-2021 De Meridiaan 5 Dronten, verbreden van de inrit 
2021-0710 16-06-2021 Herfst 27 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0712 16-06-2021 kad. sectie H 249 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit aan 

weerszijden van de N711 (t.b.v. Windplan Blauw)  
 
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 woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0397 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een volière met nachtverblijf   
2021-0571 Varelsebeek 3 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke waterbrug voor 

grondwateronttrekking en lozing door middel van bronbemaling, ten behoeve van 
graafwerkzaamheden onder grondwaterpeil 

 

2021-0581 Philipsdaalder 6 Dronten, plaatsen van een terrasoverkapping en berging  
2021-0585 De Sallandse Roe 9 Dronten, plaatsen van een schutting  
2021-0598 De Sallandse Roe 17 Dronten, verplaatsen van de schutting  
2021-0653 De Amazone 12 Dronten, verwijderen van een dragende muur en plaatsen van een 

pilaar tbv draagconstructie en het plaatsen van een schuifpui in de achtergevel van de 
woning 

 

2021-0700 De Schepel 55 Dronten, bouwen van een veranda met schuur ter vervanging van de 
oude schuur  

  
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 

 
2021-0249 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop tussen twee stallen 
2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met overkapping in de achtertuin 

en een erfafscheiding 
2020-1434 Elandweg 13 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
 
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 donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0633 De Sallandse Roe 11 Dronten, verplaatsen van de schutting VV 09-06-2021 
2020-1068 Stobbenweg 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 

uitbreiden van de camping) 
V 08-06-2021 

2020-1249 kad. sectie E 1789 Oogstweg Biddinghuizen, realiseren van een 
zonnedak  

V 04-06-2021 

2020-1262 Voorhaven 6 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 16-06-2021 
2020-1489 kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060, Koning Willem-

Alexanderplein Dronten bouwen van een nieuwbouwcomplex  
V 16-06-2021 

2021-0035 Zijdenettenweg 13 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(verkoop van eigen bio-dynamische producten in een 
boerderijwinkel op het erf) 

V 09-06-2021 

2021-0118 Kokkelweg 24 Biddinghuizen, bouwen van een opslag voor 
agrarische producten. 

V 16-06-2021 

2021-0204 Koornmarktpoort 35 Dronten, bouwen van een bedrijfspand V 10-06-2021 
2021-0295 Hondsrug 236 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 07-06-2021 

2021-0339 Ploegschaar 6 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe 
opslagloods  

V 11-06-2021 

2021-0341 De Schepel 39 Dronten, realiseren van een opbouw aan de 
achtergevel 

V 15-06-2021 

2021-0355 Bremerbergweg 8 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een 
nieuwe bewaring  

R 15-06-2021 

2021-0365 De Dinkel 16-18 en De Dommel 42-44 Dronten, bouwen van 4 
geschakelde bedrijfspanden, plaatsen van erfafscheidingen en het 
aanleggen van uitritten 

V 15-06-2021 

2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met 
overkapping in de achtertuin en een erfafscheiding 

V 16-06-2021 

2021-0386 Ploegschaar 20 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand V 03-06-2021 
2021-0403 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(huisvesten meerdere personen) 
V 15-06-2021 

2021-0444 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 08-06-2021 
2021-0483 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(verhuur van de kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en 
jubilea) 

V 16-06-2021 

2021-0515 De Driesprong 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0516 De Driesprong 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0518 Staalwijk 29 Dronten, tijdelijk plaatsen van een unit V 07-06-2021 
2021-0540 Hanzekade 148 Dronten, wijzigen van de balkons van 8 

appartementen  
V 03-06-2021 

2021-0546 Lancasterdreef 20 Dronten, vervangen van twee draagmuren door 
twee stalen draagconstructies 

V 08-06-2021 

2021-0580 Havikskruid 10 Swifterbant, realiseren van een nieuwe doorgang 
tussen keuken en garage 

V 09-06-2021 

2021-0586 De Sallandse Roe 19 Dronten, plaatsen van een schutting VV 08-06-2021 
2021-0601 Rister 4 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit bij het 

nieuwe bedrijfspand  
V 04-06-2021 

2020-0838 Ploegschaar 22 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house type 
volume als kleine bedrijfswoning en bouwen van een loods 

V 11-06-2021 

 
* = 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. 
 
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.  
 

 

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0656 02-06-2021 Noordsingel 13 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0657 02-06-2021 Noordsingel 11 Swifterbant, vernieuwen van het dak 
2021-0659 02-06-2021 De Schepel 8 Dronten, uitbreiden van de woning 
2020-0557 03-06-2021 Majoraan 24 Dronten, plaatsen van een kap op de garage 
2021-0664 04-06-2021 Mark 83 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0666 04-06-2021 kad. sectie C 1856, kavel 053 Dronten, omzetten van 2 landbouwpercelen  

in natuur i.h.k.v. het provinciaal programma Nieuwe Natuur  
2021-0667 04-06-2021 kad. sectie C 1859 kavel 051 Dronten, reconstructie van het bestaande  

talud naar een duurzame/natuurvriendelijke oever 
2021-0483 04-06-2021 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (verhuur van de 

kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en jubilea) 
2021-0220 04-06-2021 Koornmarktpoort , kad. sectie B 4474 Dronten, bouwen van 12 bedrijfsunits  
2021-0668 05-06-2021 De Oeverloper 195 Dronten, verwijderen van een draagmuur 
2021-0673 08-06-2021 Dille 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0196 09-06-2021 Buitenplaats Veluwemeer, Varelsebeek kad. sectie F-913, bouwnr 8 

Biddinghuizen, bouwen van een woning  
2021-0677 09-06-2021 Pimpernel 12 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0678 09-06-2021 De Standaard 14 Swifterbant, plaatsen van een erfafscheiding 
2020-0828 11-06-2021 Reveweg 14 Dronten, bouwen van een 2e bedrijfswoning 
2021-0682 11-06-2021 De Reling 23 Dronten, aanpassen van de gevelreclame  
2021-0683 11-06-2021 Herfst 97 Dronten, uitbreiden van de woning 
2021-0684 11-06-2021 verbreden van de Vuursteentocht Swifterbant  
2021-0686 11-06-2021 Ploegschaar kad. sectie E 3163 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfshal 

met een bedrijfswoning en aanleggen van een uitrit 
2021-0692 14-06-2021 Elandweg 46 Swifterbant, handelen in strijd met regels RO (bouwen van  

een 2e bedrijfswoning) 
2021-0694 14-06-2021 De Morinel 212 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0695 14-06-2021 Karel Appelstraat 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0699 14-06-2021 De Grolle en Harenberg Biddinghuizen, bouwen van 17 woningen   
2021-0706 11-06-2021 Het Vaandel 23 Swifterbant, bouwen van een garage 
2021-0708 15-06-2021 De Meridiaan 5 Dronten, verbreden van de inrit 
2021-0710 16-06-2021 Herfst 27 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-0712 16-06-2021 kad. sectie H 249 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit aan 

weerszijden van de N711 (t.b.v. Windplan Blauw)  
 
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 woensdag 2 juni 2021 tot en met woensdag 16 juni 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0397 De Dukdalf 2 Dronten, bouwen van een volière met nachtverblijf   
2021-0571 Varelsebeek 3 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke waterbrug voor 

grondwateronttrekking en lozing door middel van bronbemaling, ten behoeve van 
graafwerkzaamheden onder grondwaterpeil 

 

2021-0581 Philipsdaalder 6 Dronten, plaatsen van een terrasoverkapping en berging  
2021-0585 De Sallandse Roe 9 Dronten, plaatsen van een schutting  
2021-0598 De Sallandse Roe 17 Dronten, verplaatsen van de schutting  
2021-0653 De Amazone 12 Dronten, verwijderen van een dragende muur en plaatsen van een 

pilaar tbv draagconstructie en het plaatsen van een schuifpui in de achtergevel van de 
woning 

 

2021-0700 De Schepel 55 Dronten, bouwen van een veranda met schuur ter vervanging van de 
oude schuur  

  
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 

 
2021-0249 Roodbeenweg 3 Dronten, bouwen van een overdekte uitloop tussen twee stallen 
2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met overkapping in de achtertuin 

en een erfafscheiding 
2020-1434 Elandweg 13 Swifterbant, bouwen van een bewaring 
 
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 donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0633 De Sallandse Roe 11 Dronten, verplaatsen van de schutting VV 09-06-2021 
2020-1068 Stobbenweg 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO (tijdelijk 

uitbreiden van de camping) 
V 08-06-2021 

2020-1249 kad. sectie E 1789 Oogstweg Biddinghuizen, realiseren van een 
zonnedak  

V 04-06-2021 

2020-1262 Voorhaven 6 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning V 16-06-2021 
2020-1489 kad. sectie A 8116, A 8113 en A 9060, Koning Willem-

Alexanderplein Dronten bouwen van een nieuwbouwcomplex  
V 16-06-2021 

2021-0035 Zijdenettenweg 13 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 
(verkoop van eigen bio-dynamische producten in een 
boerderijwinkel op het erf) 

V 09-06-2021 

2021-0118 Kokkelweg 24 Biddinghuizen, bouwen van een opslag voor 
agrarische producten. 

V 16-06-2021 

2021-0204 Koornmarktpoort 35 Dronten, bouwen van een bedrijfspand V 10-06-2021 
2021-0295 Hondsrug 236 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 07-06-2021 

2021-0339 Ploegschaar 6 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe 
opslagloods  

V 11-06-2021 

2021-0341 De Schepel 39 Dronten, realiseren van een opbouw aan de 
achtergevel 

V 15-06-2021 

2021-0355 Bremerbergweg 8 Biddinghuizen, gewijzigd bouwen van een 
nieuwe bewaring  

R 15-06-2021 

2021-0365 De Dinkel 16-18 en De Dommel 42-44 Dronten, bouwen van 4 
geschakelde bedrijfspanden, plaatsen van erfafscheidingen en het 
aanleggen van uitritten 

V 15-06-2021 

2021-0368 Harenberg 34 Biddinghuizen, plaatsen van een schuur met 
overkapping in de achtertuin en een erfafscheiding 

V 16-06-2021 

2021-0386 Ploegschaar 20 Biddinghuizen, bouwen van een bedrijfspand V 03-06-2021 
2021-0403 Kokkelweg 19 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO 

(huisvesten meerdere personen) 
V 15-06-2021 

2021-0444 Voorhaven 5 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 08-06-2021 
2021-0483 Vossemeerdijk 6 Dronten, handelen in strijd met regels RO 

(verhuur van de kas, de boskamer en het slot voor bruiloften en 
jubilea) 

V 16-06-2021 

2021-0515 De Driesprong 3 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0516 De Driesprong 5 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning 

V 04-06-2021 

2021-0518 Staalwijk 29 Dronten, tijdelijk plaatsen van een unit V 07-06-2021 
2021-0540 Hanzekade 148 Dronten, wijzigen van de balkons van 8 

appartementen  
V 03-06-2021 

2021-0546 Lancasterdreef 20 Dronten, vervangen van twee draagmuren door 
twee stalen draagconstructies 

V 08-06-2021 

2021-0580 Havikskruid 10 Swifterbant, realiseren van een nieuwe doorgang 
tussen keuken en garage 

V 09-06-2021 

2021-0586 De Sallandse Roe 19 Dronten, plaatsen van een schutting VV 08-06-2021 
2021-0601 Rister 4 Biddinghuizen, aanleggen van een nieuwe inrit bij het 

nieuwe bedrijfspand  
V 04-06-2021 

2020-0838 Ploegschaar 22 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house type 
volume als kleine bedrijfswoning en bouwen van een loods 

V 11-06-2021 

 
* = 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. 
 
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 donderdag 3 juni 2021 tot en met woensdag 
16 juni 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 

2019-1110 Noorderbaan 75 Biddinghuizen, oprichten van een inrichting 
met opslagfaciliteit voor gebruikte plantaardige vetten en oliën 

AV 03-06-2021 

* = 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  en www.ruimtelijkeplannen.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. 


