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

Van 5 tot en met 10 juli wordt 
er gecollecteerd voor Stichting 
Hartekind 

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 17 juni tot
7 juli wordt er aan de
Energieweg gewerkt. Er wordt 
een tijdelijk fiets/voetpad 
aangelegd. De weg is hiervoor 
dicht in één richting.

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

Ja, ik wil in de gemeenteraad!
Inwonersparticipatie. We kenden 
het in onze gemeente al, nog 
voordat we gemeente waren. De 
eerste jaren, waarin we nog be-
stuurd werden door de landdrost, 
liet de drost zich namelijk advise-
ren door de Adviesraad. Een soort 
gemeenteraad waar geen werkelij-
ke beslissingen werden genomen 
maar gevoelens werden uitgewis-
seld over thema’s die speelden. 
Toen al werden coalities gesmeed 
tussen stromingen die elkaar later 
ook in het land vonden.

Vorige week mocht ik het naam-
bord onthullen van de Ottodreef. 
Vernoemd naar dr. ir. W.M. Otto, 
de landdrost van de toenmalige 
Zuidelijke IJsselmeerpolders. 
Landdrost Otto was een soort bur-
gemeester, met de bevoegdheden 
van een burgemeester, college 
en gemeenteraad verenigt in één 
functie. In de praktijk moest hij 
goed samenwerken met de door 
de bevolking gekozen Adviesraad.

De landdrost werd vervangen 
door een burgemeester, college 
van burgemeester en wethou-
ders en gemeenteraad. Een raad 
waarin wordt gewogen hoe we 
onze middelen besteden en ver-
delen. Hoe we bijdragen aan onze 
voorzieningen. Waar we nadenken 
over wat voor gemeente we willen 
zijn. Waar een college met de 
gemeenteraad in gesprek is over 
thema’s die we in de samenleving 
ophalen.

Sinds de eerste adviesraad in 1966 
hadden we zo’n kleine 180 raads-
leden. Progressief, socialistisch, 

liberaal, christelijk, het was duide-
lijk dat alle stromingen direct in 
onze gemeente vertegenwoordigd 
waren, en nog steeds zijn.

In 2022 zijn er gemeenteraadsver-
kiezingen. De gemeente Dronten 
heeft onlangs de workshops ‘Ja, ik 
wil in de gemeenteraad’ aangebo-
den. Maar liefst vijftig enthousias-
te inwoners hebben zich in onze 
lokale politiek laten rondleiden. 
Ik zag tijdens mijn bijdrage aan 
de workshops dat er veel ambitie 
is om mee te doen. Ik hoop dan 
ook van harte dat inwoners zich 
aansluiten bij één van de  partijen 
en hun talenten bij hen mogen 
inzetten. Want inmiddels is de 
gemeenteraad natuurlijk geen ad-
viesraad meer. De gemeenteraad 
bestuurt uw gemeente en ik ben 
er trots op daar voorzitter van te 
mogen zijn. Doet u ook mee met 
de gemeenteraadsverkiezingen op 
16 maart?

Jean Paul Gebben
Burgemeester

Heeft u vragen
over bijeenkomsten

of coronagerelateerde
meldingen bel dan met

14 0321.

Online informatieavond
Windplanblauw

Donderdag 8 juli van
20.00-21.15 uur organiseert 
windpark Windplanblauw 
opnieuw een digitale infor-
matiebijeenkomst. In deze 
bijeenkomst wordt informatie 
gegeven over het windpark 
en is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen. 

Bewoners van Swifterbant en
het buitengebied, en overige
geïnteresseerden, zijn hiervoor van harte uitgenodigd.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze
bijeenkomst aan bod: 

• De stand van zaken van de werkzaamheden: 
wat is er de afgelopen maanden gedaan en wat gebeurt er de 
komende maanden? 

• Hoe gaat Windplanblauw om met flora en fauna in het gebied? 

• Hoe zit het met het geluid en de slagschaduw van de 
windturbines? 

• De mogelijkheden voor verenigingen en organisatoren van 
evenementen in Swifterbant om een beroep te doen op een 
financiële bijdrage vanuit het WinTfonds.

Aanmelden 
U kunt zich tot en met dinsdag 6 juli per e-mail aanmelden voor 
deze online bijeenkomst via info@windplanblauw.nl. U ontvangt 
per e-mail een link waarmee u toegang krijgt tot de bijeenkomst. 

Wilt u op de hoogte blijven? 
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van
Windplanblauw, download dan gratis de Windplanblauw 
BouwApp via de Google Play of App Store. Of meldt u aan voor 
de Windplanblauw-nieuwsbrief. Deze verschijnt elke 2 maanden. 
Aanmelden kan via de website www.windplanblauw.nl.

Help mee
aan de

veiligheid in de
gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl
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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,
sprinkhanen en wantsen zijn 
natuurlijke vijanden van de 
eikenprocessierups. Deze soorten 
willen we graag de ruimte geven.

Han Lammers Fonds zoekt
jonge talenten
Ben jij een creatief talent tussen 
de 18 en 25 jaar? Wil je graag kans 
maken op een beurs van 5.000 
euro? Dan zoekt het Han Lammers 
Fonds jou! Dit jaar geeft het Fonds 
namelijk weer een beurs aan een 
jong en creatief Flevolands talent. 
Je kan de beurs nog aanvragen 
tot en met 23 juli 2021 via:
www.flevoland.nl

Je komt voor de beurs van
5.000 euro in aanmerking als:

• Je tussen de 18 en 25 jaar bent.
• Je een opleiding volgt of al bent 

afgestudeerd.
• Jouw toekomst ligt in de 

professionele beoefening van 
kunst en cultuur.

• Je aantoonbaar talent hebt en 
dit kunt verduidelijken met een 
motivering en referenties.

• Je in Flevoland woont.
• Je een financiële impuls kan 

gebruiken om een stap in je 
ontwikkeling te zetten.

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 aangemerkt. De 
reisbranche verwacht een grote 
vraag naar last minute reizen. 

Het is daarom belangrijk om nu 
al de geldigheid van uw reisdocu-
menten te controleren. Wacht niet 
met het aanvragen van een nieuw 
reisdocument.

Door de coronamaatregelen kun-
nen momenteel minder mensen 
worden toegelaten in het gemeen-
tehuis. 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/.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

1 juli 19:30-23:00 uur Raadsvergadering Online te volgen
   op www.dronten.nl

8 juli 19:30-22:30 uur Commissievergadering 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 16 juni 2021 tot en met 
woensdag 23 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0716 17-06-2021 Rietsemalaan, kad. sectie B3947 en B3269 (nabij huisnr 2) Dronten, 

verbreden van de bestaande inrit  
2021-0506 18-06-2021 Parkresidentie fase2, kavel 56 Dronten, bouwen van een woning  
2021-0718 18-06-2021 Strandgaperweg Biddinghuizen (kad. sectie D2062, D2064, D2066, D2068 

en D2070), renoveren van de bestaande golfbaan 
2021-0719 18-06-2021 Strandgaperweg 30 Biddinghuizen, plaatsen van een oefenfaciliteit met 

hekwerken t.b.v. het uitoefenen van golfsport 
2021-0720 18-06-2021 Olsterpad Dronten, verstevigen van de fundering van twee 

hoogspanningsmasten (i.v.m. Windplan Groen) 
2021-0723 18-06-2021 Lente 17 Dronten, vervangen van de garagedeur door een pui met ramen 
2021-0726 18-06-2021 Piet Mondriaanstraat en Johannes Vermeerstraat Dronten, bouwen van 18 

woningen 
2021-0727 18-06-2021 kad. sectie D 2026 parkeerterreinen ten zuiden van de Spijkweg 

Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (tijdelijke ontheffing t.b.v. 
parkeren tijdens Lowlands en Down the Rabbit Hole 2021)  

2021-0728 21-06-2021 Tarwehof 8 Biddinghuizen, wijzigen van de voorgevel van de garage 
2021-0737 22-06-2021 herstellen van de sloot tussen Roggebottocht en de Keteltocht tbv  

aanvoer water Genenbank West. Hierbij worden de duikers vervangen naar  
diameter 600mm en plaatsing van 2-tal regelbare stuwen, talud  
herprofileert en houtvrij gemaakt 

2021-0544 22-06-2021 De Mutsaet 10 Dronten, verbouwen van de woning 
2021-0478 22-06-2021 Hoekwantweg 19 Biddinghuizen, bouwen van een bewaring 
2021-0741 22-06-2021 De Landauer 41 Biddinghuizen, plaatsen van een erfafscheiding 
2021-0746 23-06-2021 De Snit 20 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-0750 23-06-2021 De Mutsaet 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
  
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 16 juni 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2020-1210 Het Kompas 52 Dronten, vervangen van huidige erfafscheiding voor een nieuwe 

erfafscheiding  
2021-0609 Dreef 40 Biddinghuizen, uitbreiden van de garage, plaatsen van een dakkapel, plaatsen 

van een schuur en schutting, schilderen van kozijnen en vervangen van rotte balkon 
delen door steen 

 

2021-0637 Bontwerkersgilde 16 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding  
2021-0654 Herfst 35 Dronten, plaatsen van twee raamkozijnen in linker buitengevel  
2021-0659 De Schepel 8 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0677 Pimpernel 12 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0734 Van Den Hamlaan 17 Dronten, verbouwen van de woning  
  
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 

 
2021-0492 ten zuiden van de Reevesluis aan de westoever van het Drontermeer, het aanleggen 

van een drijvende in- en uitstapvoorziening voor kanoërs  
 
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 17 juni 2021 tot en met 
woensdag 23 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0335 kad. sectie D 888, D 1322, D 1953, D 2660 en D 2661) 
Strandgaperweg Biddinghuizen, aanleggen van 3 kabelcircuits op 
het terrein van Zonnepark Dorhout Mees  

R 22-06-2021 

2019-0942 De Noord 1 A Dronten, gewijzigd bouwen van 16 appartementen 
(wijziging borstwering op de 4e verdieping en wijziging balkons  

R 21-06-2021 

2020-0926 Hondsdraf 178 Swifterbant, aanbrengen van een rookkanaal langs 
gevel van de zijbeuk 

R 21-06-2021 

2020-1181 De Bunder 11 Dronten, vervangen van de metalen garage deur 
door kunststof pui met deur en raam 

R 21-06-2021 

2020-1190 Sint Jorisgilde 9 Dronten, vervangen van de garagedeuren voor 
een nieuwe pui 

R 22-06-2021 

2020-1237 De Regge 22 Dronten, aanleggen van een uitrit R 18-06-2021 
2020-1408 De Pan 2 Dronten, aanleggen van 6 oefenholes en het 

vernieuwen/herinrichten van hole 5 van de golfbaan bij de 
openbare golfclub Dronten 

R 18-06-2021 

2021-0078 Vleetweg 2 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaring 
(opslag voor agrarische producten) 

R 17-06-2021 

2021-0094 Ketelsluis (kad. sectie C 1250) en Kampersluis (kad. sectie  
B 1369), realiseren van nieuwe technische ruimten   

R 23-06-2021 

2021-0251 Drontermeerdijk 13 Dronten, wijzigen van de entree van 
strandpaviljoen At Sea 

R 23-06-2021 

2021-0334 deeltrace 6 Biddingringweg/Mosselweg, aanleggen van twee 
kabelcircuits (om Zonnepark Dorhout Mees aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet aan de Rietweg Biddinghuizen 

R 22-06-2021 

2021-0351 Ploegschaar (kad. sectie E 3154) Biddinghuizen, bouwen van een 
nieuw bedrijfspand  

R 17-06-2021 

2021-0367 Stobbenweg 6 Dronten, graven van een nieuwe erfsloot en het 
verleggen/aanleggen van dammen i.v.m het Project Nieuwe Natuur  

R 22-06-2021 

2021-0551 De Deimt 19 Dronten, plaatsen van een nieuw kozijn V 22-06-2021 
2021-0597 Melkweg 7 Dronten, verbreden van de uitrit V 17-06-2021 
2021-0607 Binnenkant 15 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 23-06-2021 
2021-0614 Havikskruid 10 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 22-06-2021 

2021-0649 Koriander 8 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel 
van de woning 

V 23-06-2021 

2021-0673 Dille 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-06-2021 
2021-0694 De Morinel 212 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-06-2021 
2021-0716 Rietsemalaan, kad. sectie B3947 en B3269 (nabij huisnr 2) 

Dronten, verbreden van de bestaande inrit  
V 21-06-2021 

 
* = 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 16 juni 2021 tot en met 
woensdag 23 juni 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0716 17-06-2021 Rietsemalaan, kad. sectie B3947 en B3269 (nabij huisnr 2) Dronten, 

verbreden van de bestaande inrit  
2021-0506 18-06-2021 Parkresidentie fase2, kavel 56 Dronten, bouwen van een woning  
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2021-0727 18-06-2021 kad. sectie D 2026 parkeerterreinen ten zuiden van de Spijkweg 

Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO (tijdelijke ontheffing t.b.v. 
parkeren tijdens Lowlands en Down the Rabbit Hole 2021)  

2021-0728 21-06-2021 Tarwehof 8 Biddinghuizen, wijzigen van de voorgevel van de garage 
2021-0737 22-06-2021 herstellen van de sloot tussen Roggebottocht en de Keteltocht tbv  

aanvoer water Genenbank West. Hierbij worden de duikers vervangen naar  
diameter 600mm en plaatsing van 2-tal regelbare stuwen, talud  
herprofileert en houtvrij gemaakt 

2021-0544 22-06-2021 De Mutsaet 10 Dronten, verbouwen van de woning 
2021-0478 22-06-2021 Hoekwantweg 19 Biddinghuizen, bouwen van een bewaring 
2021-0741 22-06-2021 De Landauer 41 Biddinghuizen, plaatsen van een erfafscheiding 
2021-0746 23-06-2021 De Snit 20 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2021-0750 23-06-2021 De Mutsaet 17 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunningen 
In de periode van woensdag 16 juni 2021 tot en met woensdag 23 juni 2021 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2020-1210 Het Kompas 52 Dronten, vervangen van huidige erfafscheiding voor een nieuwe 

erfafscheiding  
2021-0609 Dreef 40 Biddinghuizen, uitbreiden van de garage, plaatsen van een dakkapel, plaatsen 

van een schuur en schutting, schilderen van kozijnen en vervangen van rotte balkon 
delen door steen 

 

2021-0637 Bontwerkersgilde 16 Dronten, plaatsen van een erfafscheiding  
2021-0654 Herfst 35 Dronten, plaatsen van twee raamkozijnen in linker buitengevel  
2021-0659 De Schepel 8 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0677 Pimpernel 12 Dronten, uitbreiden van de woning  
2021-0734 Van Den Hamlaan 17 Dronten, verbouwen van de woning  
  
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 

 
2021-0492 ten zuiden van de Reevesluis aan de westoever van het Drontermeer, het aanleggen 

van een drijvende in- en uitstapvoorziening voor kanoërs  
 
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 17 juni 2021 tot en met 
woensdag 23 juni 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0335 kad. sectie D 888, D 1322, D 1953, D 2660 en D 2661) 
Strandgaperweg Biddinghuizen, aanleggen van 3 kabelcircuits op 
het terrein van Zonnepark Dorhout Mees  

R 22-06-2021 

2019-0942 De Noord 1 A Dronten, gewijzigd bouwen van 16 appartementen 
(wijziging borstwering op de 4e verdieping en wijziging balkons  

R 21-06-2021 

2020-0926 Hondsdraf 178 Swifterbant, aanbrengen van een rookkanaal langs 
gevel van de zijbeuk 

R 21-06-2021 

2020-1181 De Bunder 11 Dronten, vervangen van de metalen garage deur 
door kunststof pui met deur en raam 

R 21-06-2021 

2020-1190 Sint Jorisgilde 9 Dronten, vervangen van de garagedeuren voor 
een nieuwe pui 

R 22-06-2021 

2020-1237 De Regge 22 Dronten, aanleggen van een uitrit R 18-06-2021 
2020-1408 De Pan 2 Dronten, aanleggen van 6 oefenholes en het 

vernieuwen/herinrichten van hole 5 van de golfbaan bij de 
openbare golfclub Dronten 

R 18-06-2021 

2021-0078 Vleetweg 2 Biddinghuizen, bouwen van een nieuwe bewaring 
(opslag voor agrarische producten) 

R 17-06-2021 

2021-0094 Ketelsluis (kad. sectie C 1250) en Kampersluis (kad. sectie  
B 1369), realiseren van nieuwe technische ruimten   

R 23-06-2021 

2021-0251 Drontermeerdijk 13 Dronten, wijzigen van de entree van 
strandpaviljoen At Sea 

R 23-06-2021 

2021-0334 deeltrace 6 Biddingringweg/Mosselweg, aanleggen van twee 
kabelcircuits (om Zonnepark Dorhout Mees aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet aan de Rietweg Biddinghuizen 

R 22-06-2021 

2021-0351 Ploegschaar (kad. sectie E 3154) Biddinghuizen, bouwen van een 
nieuw bedrijfspand  

R 17-06-2021 

2021-0367 Stobbenweg 6 Dronten, graven van een nieuwe erfsloot en het 
verleggen/aanleggen van dammen i.v.m het Project Nieuwe Natuur  

R 22-06-2021 

2021-0551 De Deimt 19 Dronten, plaatsen van een nieuw kozijn V 22-06-2021 
2021-0597 Melkweg 7 Dronten, verbreden van de uitrit V 17-06-2021 
2021-0607 Binnenkant 15 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel V 23-06-2021 
2021-0614 Havikskruid 10 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning 
V 22-06-2021 

2021-0649 Koriander 8 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de zijgevel 
van de woning 

V 23-06-2021 

2021-0673 Dille 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-06-2021 
2021-0694 De Morinel 212 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 22-06-2021 
2021-0716 Rietsemalaan, kad. sectie B3947 en B3269 (nabij huisnr 2) 

Dronten, verbreden van de bestaande inrit  
V 21-06-2021 

 
* = 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.  
 
 


