
   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

Op dit moment is
het een collecte vrije periode. 
Vanaf september wordt er weer 
gecollecteerd.

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

Er gaan
onderhoudswerkzaamheden 
plaats vinden aan de Dronter-
ringweg en de Biddingweg. 
De huidige asfaltverhardingen 
vertonen gebreken en moeten 
daarom worden vervangen. De 
planning ziet er als volgt uit:
Rotonde Dronterringweg – 
Rivierendreef. De uitvoerings-
periode van deze werkzaamhe-
den is 12 t/m 23 juli 2021. 
Rotonde Dronterringweg – De 
Noord. De uitvoeringsperiode 
is 16 t/m 20 augustus 2021.
Rotondes Biddingweg – Over-
ijsselseweg. De uitvoering 
vindt plaats in de week van 23 
tot en met 27 augustus 2021. 
Voor meer informatie
www.flevowegen.nl 

Vanaf 26 juli (week 30) tot 
en met 6 augustus (week 31) 
2021 vinden de werkzaamhe-
den plaats op de Colijnweg 
vanaf het Colijnpad tot aan 
de Rendierweg. Tijdens de 
werkzaamheden wordt de weg 
voor doorgaand rijverkeer 
gestremd, fietsers kunnen 
gebruik blijven maken van het 
fietspad langs de Colijnweg. 
Een omleidingsroute wordt in-
gesteld; Ketelhaven en Lands 
End blijven bereikbaar via de 
Ketelweg. 

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

Reevedam
In de omgeving van de Rogge-
botsluis wordt flink aan de weg 
gewerkt. De huidige sluis en brug 
zullen binnenkort verdwijnen 
omdat er een hogere brug wordt 
gebouwd. In de afgelopen jaren 
is hier ook de dijk van Roggebot 
richting Elburg flink verhoogd. De 
werkzaamheden zijn nodig om het 
water van de IJssel bij Kampen in 
de toekomst sneller af te kunnen 
voeren. Met het recente nieuws 
over watersnood in Limburg 
wordt wel duidelijk hoe nodig 
het is dat rivieren meer ruimte 
krijgen. Voor automobilisten is het 
natuurlijk ook fijn dat de nieuwe 
brug bij Roggebot gaat zorgen 
voor minder vertragingen, de 
hogere brug hoeft immers minder 
vaak open.

In de buurt van de werkzaamhe-
den is verderop een nieuw slui-
zencomplex aangelegd. Over één 
van de sluisdeuren is een fietspad 
gemaakt dat de Drontermeerdijk 
verbindt met het Reevediep in 
de gemeente Kampen. Via deze 
nieuwe verbinding zijn er vanuit 
Dronten mooie routes richting 
Kampen, Elburg of de Veluwe te 
maken. En omgekeerd kunnen 
bezoekers vanuit het ‘oude land’ 
ook gemakkelijk naar onze rand-
meerbossen en stranden. Samen 
met de bruggen bij Roggebot en 
Elburg zijn er meer mogelijkheden 
voor een ‘rondje Randmeren’.

De aanleg van de nieuwe verbin-
ding voor wandelaars en fietsers 
is een lang gekoesterde wens van-
uit de gemeente Dronten. Het is 
een mooi voorbeeld waarbij kleine 
details een groot verschil ma-
ken. De sluisdeur moest immers 
toch worden gebouwd, dus het 
fietspad kon met weinig moeite 
worden aangebracht. In de eerste 
weken sinds de opening heb-
ben al veel wandelaars en (race)
fietsers de nieuwe verbinding 
ontdekt. De randmeerzone is een 
prachtig gebied om te recreëren 
en ik hoop daarom dat steeds 
meer inwoners dit gebied zullen 
ontdekken. Ik wens u een mooie 
zomerperiode toe!

Roelof Siepel
Wethouder

Wet elektronische publicaties 
(Wep) treedt op 1 juli 2021 in 
werking; maar wat betekent dit?
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Vanaf 1 juli publiceren overheidsorganen op diverse plaatsen hun 
bekendmakingen en kennisgevingen online.

Het doel
Het doel van deze wetswijziging is dat burgers op een centraal 
punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten
die gevolgen hebben op hun leefomgeving.
Voor gemeenten geldt dat alle wettelijk voorgeschreven
bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van
(voorgenomen) besluiten vanaf 1 juli worden gepubliceerd
op één plek: in het digitale Gemeenteblad.
Alle versies van het Gemeenteblad zijn te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl.

Op 1 juli 2022 treedt het laatste deel van de Wep in werking. Dan 
zullen ook alle terinzageleggingen digitaal plaats moeten vinden. 
Overigens blijft het verplicht om ook fysiek ter inzage te leggen. 
Daarnaast moeten op die datum ook alle reeds geldende beleids-
regels in het Gemeenteblad gepubliceerd zijn.

Aanmelden om meldingen te ontvangen
U kunt berichten over vergunningen voor activiteiten in uw buurt 
vinden op www.overheid.nl. U kunt zich hier abonneren op de 
e-mailservice of de app downloaden om berichten digitaal te 
ontvangen.

Vraag op tijd een nieuw 
reisdocument aan
De reisbranche verwacht een
grote vraag naar last minute
reizen. Het is daarom belangrijk 
om nu al de geldigheid van uw 
reisdocumenten te controleren. 

Wacht niet met het aanvragen
van een nieuw reisdocument.
Door de coronamaatregelen
kunnen momenteel minder men-
sen 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 haal-
baar.
Voor het maken van een afspraak 
en wat er nodig is om een reisdo-
cument aan te vragen, dit kunt u 
doen op
afspraakmaken.dronten.nl/
internetafspraken.

Help mee aan de veiligheid in de gemeente Dronten.
Download de app en doe mee met Burgernet! www.burgernet.nl

Heeft u vragen ove
 bijeenkomsten of

coronagerelateerde
meldingen bel dan

met 14 0321.

Foto: Fotostudio Wierd

Op zaterdag 17 juli was de Zuiderzeeronde in Dronten. Wethouder Ton 
van Amerongen mocht het startschot geven.

De Zuiderzeeronde



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.

Bekendmakingen 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 7 juli 2021 tot en met woensdag 
14 juli 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-0857 07-07-2021 Elandweg 46 Swifterbant, vervangen van de rotor LW 80 van een  

windmolen door een andere rotor LW 80 (van 2 naar 3 wieken) 
2021-0858 07-07-2021 Wijnvat 26 Dronten, plaatsen van een mantelzorgwoning 
2021-0369 08-07-2021 Parkresidentie 2, kavel 50 Dronten, bouwen van een woning  
2021-0865 08-07-2021 Beursstraat 14 Dronten, wijzigen van de gevel en aanpassen van 

brandcompartiment van supermarkt met 18 appartementen  
2021-0868 09-07-2021 De Noord 31 Dronten, gewijzigd uitvoeren van de balkons  
2021-0511 09-07-2021 De Muddegezaai 9 Dronten, plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak 
2021-0871 09-07-2021 Dronterweg 19 Dronten, aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit ivm 

werkzaamheden aan het onderstation 
2021-0379 09-07-2021 Pastorale 33 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
2021-0872 09-07-2021 Maalstroom kad. sectie B 45114 en 4515 Swifterbant, handelen in strijd  

met regels RO (tijdelijk plaatsen van een mobiele betonmortelcentrale)  
2021-0886 13-07-2021 Roodbeenweg kad. sectie B 1973 Dronten, huisvesten van 220 

arbeidsmigranten in nieuw te bouwen huisvesting  
2021-0887 13-07-2021 Roodbeenweg 17 Dronten, handelen in strijd met regels RO (huisvesten  

van 48 arbeidsmigranten in bestaande bebouwing) 
2021-0425 14-07-2021 Parkresidentie fase 1, kavel 16 Dronten, bouwen van een woning  
  
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 7 juli 2021 tot en met woensdag 14 juli 2021 zijn op verzoek van de aanvrager 
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-0850 slopen van 10 bestaande windmolens van de Zeebiestocht  
2021-0779 ontmantelen van windmolenpark Zeebiestocht  
 
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 

 
2021-0617 Ellerweg 18 Biddinghuizen, verleggen van de sloot  
2021-0666 kad. sectie C 1856, kavel 053 Dronten, reconstructie van het bestaande talud naar een 

duurzame/natuurvriendelijke oever  
2021-0667 kad. sectie C 1859 kavel 051 Dronten, reconstructie van het bestaande talud naar een 

duurzame/natuurvriendelijke oever  
 
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 8 juli 2021 tot en met woensdag 
14 juli 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2020-1434 Elandweg 13 Swifterbant, bouwen van een bewaring V 14-07-2021 
2021-0196 Varelsebeek 6 Biddinghuizen, bouwen van een woning V 12-07-2021 
2021-0557 Vossemeerdijk 6 Dronten, plaatsen van een tiny house op terp 3 

voor 3 jaar 
V 13-07-2021 

2021-0565 Staverdense Beek 20 Biddinghuizen, legaliseren van de gewijzigde 
voorgevel 

V 12-07-2021 

2021-0599 Olsterpad 2 Dronten, wijzigen van de woonfunctie naar 
kantoorfunctie 

VV 12-07-2021 

2021-0619 De Morinel 140 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevel van de woning 

V 12-07-2021 

2021-0645 Staverdense Beek 15 Biddinghuizen, bouwen van een woning  V 08-07-2021 
2021-0816 De Amazone 46 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 13-07-2021 
2021-0820 Langstraat 24 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 14-07-2021 
  
* = 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.  

Wet milieubeheer Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:

- Biddinghuizen, Hoekwantweg 17; het opslaan 
van agrarische bedrijfsstoffen

- Biddinghuizen, Olsterweg 19; het plaatsen 
van een tijdelijke kantoorunit en de opslag 
van materiaal en stalling van materieel op het 
buitenterrein

- Dronten Het Ruim 25; Oprichting bedrijf 
Kampai Sushi Kampen

- Swifterbant, tegenover Rivierduinweg 7 (sectie 
H 646); het beëindigen van het in gebruiken 
hebben van een windturbine

- Swifterbant, tegenover Rivierduinweg 8 
(sectie H 647); het beëindigen van het in 
gebruik hebben van een windturbine

- Swifterbant, Wisentweg 33; het verplaatsen van 
de gasolietank van buiten naar binnen

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 stukken inzien bij de
publieksbalie in het gemeentehuis van Dronten.

Houtopstanden kappen 
zonder kapvergunning
Per 1 april 2009 is door de raad besloten het 
kappen van gemeentelijke houtopstanden vrij 
te stellen van de kapvergunningplicht. Concreet 
betekent dit dat er voor het kappen van gemeen-
telijke houtopstanden geen kapvergunning meer 
hoeft te worden aangevraagd. Voorgenomen kap 
van gemeentelijke houtopstanden wordt wel be-
oordeeld volgens een vastgesteld afwegingskader 
en getoetst aan de gemeentelijke beleidsplannen. 

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden ge-
publiceerd waarvan besloten is om deze bomen 
in het derde kwartaal van 2021 te kappen. De 
betreffende stukken zijn tijdens de openingstijden 
in te zien bij team Groentechnisch Beheer aan
De Reest 3-5 in Dronten.

Ter hoogte van Erve Brooks op de Graafschap
te Biddinghuizen wordt een houtopstand met
ca. 20 bomen gekapt. 

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV), het Standplaatsenbeleid ge-
meente Dronten en de bijbehorende beleidsregels 
de volgende vergunningen verleend 2021-0680 
voor het innemen van een standplaats:

Verleend
- (2021-0680) voor de verkoop van belegde 

broodjes, drinken en verse smoothies, dagelijks 
van 1 april tot 1 oktober aan de Ketelmeerdijk 
te Dronten). Verzonden op 8-7-2021

U kunt de desbetreffende stukken gedurende
6 weken na verzenddatum van het besluit inzien. 
U kunt daarvoor een afspraak maken via de web-

site www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking aan de aanvrager, schriftelijk of digitaal 
bezwaar maken tegen dit besluit bij het college 
van burgemeester en wethouders, t.a.v. team  
Bedrijfsvoering POCJB.

Een bezwaarschrift schort de geldigheid van een 
beschikking niet op. Als een bezwaarschrift wordt 
ingediend, kan tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening worden gericht aan de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Mid-
den-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
16005, 3500 DA Utrecht.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team 
Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via 
telefoonnummer 14 0321.

Indien u digitaal bezwaar wilt maken, dan kunt 
u dit doen via de gemeentelijke website, digitale 
formulieren. U hebt dan wel een DigiD nodig. 

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.

Ruimtelijke Ordening 
Zomervakantie 2021
Week 29, 2021

Tijdens de schoolvakantie wordt als extra service 
wekelijks bekend gemaakt welke ruimtelijke 
stukken ter visie liggen. In de week van 22 juli tot 
en met 28 juli 2020 liggen de volgende ruimtelijke 
stukken nog ter visie. 

Wijziginsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpwijzigingsplan Dronten, 

Rivierduinweg 4 (15 juli t/m 25 augustus)

Bestemmingsplannen
Ontwerp:
- Ontwerpbestemmingsplan Dronten, 

Knooplaan 1 (15 juli t/m 25 augustus)

Belemmeringenwet 
Privaatrecht  
De burgemeester van de gemeente Dronten 
maakt bekend dat, ingevolge artikel 4, eerste lid 
en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet 
Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 30 juni 
2021, RWS-2021/21953, ten behoeve van de aan-
leg en instandhouding van twee windturbines, 
met bijkomende werken, in de gemeente Dronten 
door SwifterwinT op Land B.V., met ingang 
donderdag 29 juli 2021 voor een periode van 
veertien dagen tijdens openingstijden ter inzage 
ligt op het gemeentehuis van Dronten, De Rede 1, 
8251 ER Dronten.

De beschikking kan ook digitaal worden opge-
vraagd via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.


