
   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 21 tot en met
27 november wordt
er gecollecteerd voor
Kerk in Actie

28 november tot en met
4 december wordt er gecol-
lecteerd voor Leger des Heils 
Fondsenwerving

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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

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

Beste inwoner,

Nu het aantal corona besmettingen weer toeneemt zal het
waarschijnlijk tijd kosten voor alle maatregelen volledig losgelaten 
kunnen worden. Daarom doet Provincie Flevoland opnieuw
onderzoek naar de gevolgen van de coronamaatregelen.
Welke invloed heeft corona op uw dagelijks leven? En hoe kijkt u 
vooruit? We zijn benieuwd naar uw mening. Door het invullen van 
de vragenlijst helpt u Provincie Flevoland om inzicht te krijgen in 
de beleving van de corona-uitbraak door de Flevolanders.
Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem 
verwerkt.

Doet u mee? Vul vóór maandag
6 december de vragenlijst in via
dronten.ikpraatmee.nl. Het invullen
duurt ongeveer 10 minuten.

Alvast hartelijk dank voor
uw betrokkenheid!

Provincie Flevoland

Help mee aan de
veiligheid in de

gemeente Dronten.

Doe mee met:

www.burgernet.nl
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Heeft u vragen over bijeenkomsten of
coronagerelateerde meldingen

bel dan met 14 0321.

Doe mee met het corona- 
maatregelen onderzoek

Collectes

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2022.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Alikruikweg 7 Biddinghuizen, verzonden op 12-11-2021
- Oudebosweg 5 Dronten, verzonden op 15-11-2021
- Oudebosweg 3 Dronten, verzonden op 17-11-2021

U kunt de desbetreffende stukken gedurende 6 weken na verzenddatum van 
de ontheffing inzien. U kunt daarvoor een afspraak maken via de website
www.dronten.nl of telefoonnumer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van ver-
zending van de beschikking 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 voor-
komen, dient ook een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend 
bij de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuurs-
recht, 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.

Kennisgeving Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij 
een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben verleend voor:

Omschrijving : Besluit intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets
Aanvrager : Zeebiestocht B.V.
Locatie : Zeebiestocht in Biddinghuizen
Verzenddatum : 12 november 2021

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien. 

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 opge-
vraagd worden bij de gemeente Dronten, gemeente@dronten.nl of via de website 
www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde ver-
zenddatum. Vanaf die dag kunnen belanghebbenden binnen zes weken bezwaar 
maken.
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres van 
de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit bevatten.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van Dronten, Postbus 100 8250 AC Dronten.

Voorlopige voorziening
Als de onmiddellijke uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich 
meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een voorlopige voorziening indie-
nen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend 
belang.
Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een 
voorlopige voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland 
& Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail:
info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-011205

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

Hieronder zijn gemeentelijke houtopstanden gepubliceerd waarvan besloten is 
om deze bomen in het derde kwartaal van 2021 te kappen. De betreffende stukken 

Leven op de Trap

Voordeel met de 
Pas van Dronten
Heeft u een Pas van Dronten, 
houd deze dan weer bij de hand 
en pak uw voordeel. Maak bij-
voorbeeld kennis met een nieuwe 
sport door een gratis proefles, 
ontvang een extraatje op het 
terras of winkel met korting.

Heeft u een tegoed op de Pas 
staan, verzilver dit dan bij deel-
ne mende winkels, verenigingen
en andere organisaties die 
aangeslo ten zijn bij de Pas van 
Dronten. 

Uw tegoed, alle aangesloten 
aanbieders en acties die op dit 
moment gelden vindt u op
www.pasvandronten.nl. 

Denkt u wel aan de maatregelen 
die nog gelden om het corona-
vi rus terug te dringen, dan
houden we het voor iedereen
zo veilig mogelijk. 

Vanaf 1 januari geen 
wegwerpluiers bij het GFT-afval
Vanaf 1 januari 2022 mogen
gebruikte wegwerpluiers niet 
meer bij het GFT-afval weg
gegooid worden.
De verandering heeft te maken 
met de eisen die worden gesteld 
aan de compost die wordt
gemaakt van ons GFT-afval.

De plastic deeltjes uit de luiers
zijn ongeschikt voor compost
die gebruikt wordt voor de
voedselindustrie.

Compost verbetert de grond in 
de land- en tuinbouw, maar ook 
gewoon in uw eigen tuin.
Een volle GFT-container kan
15 tot 20 kilo compost opleveren,

mits we zorgdragen voor het
juiste GFT-afval.

GFT wat staat voor Groente, Fruit 
en Tuinafval, is een zeer waarde-
volle afvalstroom als we de juiste 
producten aanbieden. Hier horen 
de wegwerpluiers dus niet meer 
bij. Koffieprut, bananenschillen, 
uitgebloeide bloemen, snij-af-
val van groenten zijn allemaal 
voorbeelden waar compost van 
gemaakt kan worden.

Mocht u nog vragen hebben
over wat wel en niet in de 
GFT-container mag, kijk even op 
Mijnafvalwijzer. Hierin vindt u 
(bijna) alle antwoorden.

Waar een begroting vooruit kijkt, 
mag ik als wethouder intussen 
ook twaalf begrotingsjaren terug-
kijken. Ik ben er trots op om, in 
een gemeente die bijna 50 jaar 
bestaat, een kwart van die jaren 
te hebben mogen meesturen. 
In enkele decennia ontwikkelde 
Dronten zich vanuit de droogge-
legde zeebodem tot een moderne 
gemeente.

De eerste kerken, scholen, 
groenstructuren, jachthavens en 
dorpsbossen tekenden de karak-
teristieke contouren van onze 
samenleving. De woningen van de 
eerste bakkers en bankiers in de 
dorpen, de golf- en dijkwoningen 
of zelfs de destijds zo moderne 
autoshowroom in Swifterbant.
Het eigenwijze verhaal van archi-
tect Frank van Klingeren, die
Het centrum van Dronten voorbij 
reed en daarop de locatie van
De Meerpaal bedacht, in het hart 
van De Noord, De Zuid, De Oost 
en De West. 

Natuurlijk liggen het Huis van de 
Gemeente, Het centrum en het 
Meerpaalplein in dat hart en mar-
keert Leven op de trap van Pierre 
van Soest de architectuur van Van 
Klingeren. Op foto’s zien wij terug 
hoe oude bussen door een jonge 
polder trokken om mensen naar 
hun nieuwe bestemming te rijden. 
We voelen het verenigingsleven 
zich ontwikkelen en horen de 
verhalen van de pioniers. 

Nog maar tien jaar geleden ont-
wikkelden wij ons erfgoedbeleid 

en legden trots de basis ervan 
vast in een erfgoedverordening. 
Zo kunnen we objecten en struc-
turen aanwijzen als gemeentelijke 
monumenten. Stille getuigen die 
de inpoldering, onze planmatige 
inrichting en pioniersgeest mar-
keren.

Op 3 januari bestaan wij vijf-
tig jaar. Ik heb in mijn agenda 
aangetekend dat dat een goed 
moment is om op het Huis van de 
gemeente het bordje ‘gemeente-
lijk monument’ op te schroeven. 
En dat doen we bij de tientallen 
monumenten die onze gemeente 
nu rijk is. Laten we onze omge-
ving waarderen en trots zijn op 
onze jonge historie. Want voor je 
het weet is het geschiedenis.

Ton van Amerongen,
wethouder cultuur



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

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

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

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 10 november 2021 tot en met 
woensdag 17 november 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1090 11-11-2021 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande berging 
2021-1216 11-11-2021 Bijsselseweg 3 96 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning en 

plegen van onderhoud 
2021-1412 11-11-2021 Buitenkant 8 Biddinghuizen, verduurzamen van de buitenzijde van  

de woning 
2021-0679 12-11-2021 Wentelploeg 3 Biddinghuizen, verwijderen van bomen en het verbreden  

van de inrit 
2021-1415 12-11-2021 Rivierendreef, kruising De Linge-Bruggepoort, Sassenpoort Dronten,  

tijdelijk plaatsen van bouwborden op verschillende locaties  
2021-1418 15-11-2021 Bijsselseweg 3 146 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-1421 16-11-2021 Blauwe Dromersluis, kad. sectie F 258 Dronten, aanleggen, verleggen en 

verwijderen van kabels en leidingen  
2021-0802 16-11-2021 Oostergo 10 Dronten, vervangen en uitbreiden van het dak en de 

dakkappellen 
2021-1423 16-11-2021 Noorderbaan 91 Biddinghuizen, renoveren van bestaande silo’s en 

vervangen van de overkapping van de stortputten 
2021-1424 16-11-2021 Joggerspad 37 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-1425 16-11-2021 Florijn 82 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1429 17-11-2021 De Rede 18 Dronten, renoveren van het dak inclusief het plaatsen van 

dakkapel op achtergevel 
  
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 10 november 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1332 Beverweg 14 Swifterbant, aanleggen van een dam op kavel H48 naast boerderij   
2021-1112 Hertenkamplaan 37 Swifterbant, verlagen van de stoep over een lengte van 3 meter 

ivm het verbreden van de oprit  
2021-0342 Strandgaperweg 26 Biddinghuizen, bouwen van een tijdelijke huisvesting van 

arbeidsmigranten die werkzaamheden uitvoeren voor het aan te leggen zonnepark  
  
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 

 
2021-1160 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house   
2021-1140 Noordhoren 9 Swifterbant, realiseren van een halve nokverhoging 
 
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 11 november 2021 tot en met 
woensdag 17 november 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0887 Roodbeenweg 17 Dronten, handelen in strijd met regels RO 
(huisvesten van 48 arbeidsmigranten in bestaande bebouwing) 

G 11-11-2021 

2021-0920 Noordwijkselaan 7 Dronten, bouwen van een woning V 11-11-2021 
2021-0927 KWA plein en Ottodreef Dronten, gewijzigd bouwen van het KWA 

complex  
V 12-11-2021 

2021-1108 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, aanleggen van een waterpartij op 
400-veld Resort Zuiderzee 

V 11-11-2021 

2021-1133 Zeebiesweg 29 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke 
windmeetmast  

V 15-11-2021 

2021-1172 Reveweg 12 A Dronten, plaatsen van een destilleerketel voor het 
stoken van whisky en moonshine 

V 15-11-2021 

2021-1227 De Grutto 125 Dronten, herstellen en uitbreiden van de uitbouw 
wegens verzakking en de carport ombouwen tot aanbouw 

V 12-11-2021 

2021-1328 Cobra 33 Dronten, verbreden van de huidige inrit van 3.5 meter 
naar 5 meter 

G 11-11-2021 

2021-1361 De Barrage 2 Dronten, verwijderen van een draagmuur en het 
aanbrengen van een stalen draagconstructie bij Openbare 
Basisschool Flevosprong 

V 17-11-2021 

  
* = 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 
 
Wijziging op genomen besluit n.a.v. bezwaren 
 
Naar aanleiding van ontvangen bezwaren is het op 12 april 2021 genomen besluit gewijzigd. 
 
OV 2020-1475 Bouwen 11 rijwoningen Het Penseel te Dronten 
 
Het eerder ingediende inrichtingsplan met daarop de parkeerplaatsen is vervangen door een nieuw 
exemplaar dat voorziet in 116 parkeerplaatsen. Aan de verleende vergunning is tevens een aanvullend 
voorschrift verbonden dat moet borgen dat de parkeerplaatsen worden gerealiseerd en in stand gehouden. 
Het wijzigingsbesluit is verzonden op 18 november 2021 
 
Beroep 
Tegen deze wijziging kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een 
beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen. 
Indien u schriftelijk beroep wilt indienen dan kunt u uw beroepschrift richten aan:  afdeling Bestuursrecht van 
de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA  UTRECHT.  
Indien u digitaal beroep in wilt dienen kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht 
(loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Deze beroepstermijn begint op de dag 
na de datum van verzending van het genomen besluit. 
 
Een beroepschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een beroepschrift indient, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de  
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Voor het indienen van beroep en/of een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over de procedures kunt u 
vinden op www.rechtspraak.nl. 

  

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 10 november 2021 tot en met 
woensdag 17 november 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2021-1090 11-11-2021 De Ketting 43 Dronten, bouwen van een opbouw op de bestaande berging 
2021-1216 11-11-2021 Bijsselseweg 3 96 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning en 

plegen van onderhoud 
2021-1412 11-11-2021 Buitenkant 8 Biddinghuizen, verduurzamen van de buitenzijde van  

de woning 
2021-0679 12-11-2021 Wentelploeg 3 Biddinghuizen, verwijderen van bomen en het verbreden  

van de inrit 
2021-1415 12-11-2021 Rivierendreef, kruising De Linge-Bruggepoort, Sassenpoort Dronten,  

tijdelijk plaatsen van bouwborden op verschillende locaties  
2021-1418 15-11-2021 Bijsselseweg 3 146 Biddinghuizen, uitbreiden van de recreatiewoning 
2021-1421 16-11-2021 Blauwe Dromersluis, kad. sectie F 258 Dronten, aanleggen, verleggen en 

verwijderen van kabels en leidingen  
2021-0802 16-11-2021 Oostergo 10 Dronten, vervangen en uitbreiden van het dak en de 

dakkappellen 
2021-1423 16-11-2021 Noorderbaan 91 Biddinghuizen, renoveren van bestaande silo’s en 

vervangen van de overkapping van de stortputten 
2021-1424 16-11-2021 Joggerspad 37 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning 
2021-1425 16-11-2021 Florijn 82 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1429 17-11-2021 De Rede 18 Dronten, renoveren van het dak inclusief het plaatsen van 

dakkapel op achtergevel 
  
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 10 november 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2021-1332 Beverweg 14 Swifterbant, aanleggen van een dam op kavel H48 naast boerderij   
2021-1112 Hertenkamplaan 37 Swifterbant, verlagen van de stoep over een lengte van 3 meter 

ivm het verbreden van de oprit  
2021-0342 Strandgaperweg 26 Biddinghuizen, bouwen van een tijdelijke huisvesting van 

arbeidsmigranten die werkzaamheden uitvoeren voor het aan te leggen zonnepark  
  
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 

 
2021-1160 De Wierse Biddinghuizen, tijdelijk bouwen van een tiny house   
2021-1140 Noordhoren 9 Swifterbant, realiseren van een halve nokverhoging 
 
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 11 november 2021 tot en met 
woensdag 17 november 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0887 Roodbeenweg 17 Dronten, handelen in strijd met regels RO 
(huisvesten van 48 arbeidsmigranten in bestaande bebouwing) 

G 11-11-2021 

2021-0920 Noordwijkselaan 7 Dronten, bouwen van een woning V 11-11-2021 
2021-0927 KWA plein en Ottodreef Dronten, gewijzigd bouwen van het KWA 

complex  
V 12-11-2021 

2021-1108 Spijkweg 15 11 Biddinghuizen, aanleggen van een waterpartij op 
400-veld Resort Zuiderzee 

V 11-11-2021 

2021-1133 Zeebiesweg 29 Biddinghuizen, plaatsen van een tijdelijke 
windmeetmast  

V 15-11-2021 

2021-1172 Reveweg 12 A Dronten, plaatsen van een destilleerketel voor het 
stoken van whisky en moonshine 

V 15-11-2021 

2021-1227 De Grutto 125 Dronten, herstellen en uitbreiden van de uitbouw 
wegens verzakking en de carport ombouwen tot aanbouw 

V 12-11-2021 

2021-1328 Cobra 33 Dronten, verbreden van de huidige inrit van 3.5 meter 
naar 5 meter 

G 11-11-2021 

2021-1361 De Barrage 2 Dronten, verwijderen van een draagmuur en het 
aanbrengen van een stalen draagconstructie bij Openbare 
Basisschool Flevosprong 

V 17-11-2021 

  
* = 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 
 
Wijziging op genomen besluit n.a.v. bezwaren 
 
Naar aanleiding van ontvangen bezwaren is het op 12 april 2021 genomen besluit gewijzigd. 
 
OV 2020-1475 Bouwen 11 rijwoningen Het Penseel te Dronten 
 
Het eerder ingediende inrichtingsplan met daarop de parkeerplaatsen is vervangen door een nieuw 
exemplaar dat voorziet in 116 parkeerplaatsen. Aan de verleende vergunning is tevens een aanvullend 
voorschrift verbonden dat moet borgen dat de parkeerplaatsen worden gerealiseerd en in stand gehouden. 
Het wijzigingsbesluit is verzonden op 18 november 2021 
 
Beroep 
Tegen deze wijziging kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken een 
beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken of voorlopige voorzieningen. 
Indien u schriftelijk beroep wilt indienen dan kunt u uw beroepschrift richten aan:  afdeling Bestuursrecht van 
de rechtbank Midden-Nederland, Postbus 16005, 3500 DA  UTRECHT.  
Indien u digitaal beroep in wilt dienen kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht 
(loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. Deze beroepstermijn begint op de dag 
na de datum van verzending van het genomen besluit. 
 
Een beroepschrift schort de geldigheid van een beschikking niet op. Als u een beroepschrift indient, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzieningenrechter van de  
afdeling Bestuursrecht van de rechtbank Midden-Nederland. Voor het indienen van beroep en/of een 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Meer informatie en uitleg over de procedures kunt u 
vinden op www.rechtspraak.nl. 

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.

zijn tijdens de openingstijden in te zien bij team 
Groentechnisch Beheer aan De Reest 3-5 in 
Dronten.
- In de groenstrook achter Kruizemunt 50A 

en 50F te Dronten worden 1esdoorn en 
5 meidoorns gekapt. 

- Ter hoogte van De Zaan 44 – 46, 62 en 90 
te Dronten worden 3 esdoorns gekapt.

- Voor de Lijzijde 102 te Dronten wordt 
1 acacia gekapt. 

- Tegenover De Trippen 38 te Swifterbant wordt 
1 linde gekapt.

- Langs de Lange Streek (t.h.v. De Smaragd 8), 
op de hoek van het Hazepad/Noordhoren, op 
de Hoek Anemoonstraat/Lange Streek en t.h.v 
Tulpstraat 12 te Swifterbant worden in totaal 
7 essen gekapt. 

- Naast Buitenhof 29, 49, 56 en achter Buitenhof 
63 en 66 te Swifterbant worden 2 essen en 
3 iepen gekapt. 

- Naast Struikheideveld 14 te Swifterbant wordt 
1 amberboom gekapt. 

- Naast Hondsdraf 59 te Swifterbant wordt 
1 valse Christusdoorn gekapt.

Verkeersbesluiten
Bij het Team Vergunningen Handhaving en 
Veiligheid, in het gemeentehuis, liggen ter inzage 
de volgende op 17-11-2021 genomen verkeersbe-
sluiten:

1.  Havenbaan te Biddinghuizen, instellen par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
voertuigen;

a.  Het aanwijzen en inrichten van zes parkeer-
plaatsen op de Havenbaan, uitsluitend voor 
het opladen van elektrische voertuigen 
door het plaatsen van de borden E4 met 
onderborden “uitsluitend voor het opladen 
van elektrische voertuigen” en onderborden 
OB504 van bijlage 1 van het RVV 1990 

en het aanbrengen van de bijbehorende 
belijning;

b.  de markering en bebording aan te brengen 
zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende situatietekening met kenmerk 
20193-21-1311-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. de afdeling Concerndiensten, 
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 voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling 
Bestuursrecht, 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.

Samenwerking RataPlan Dronten
Op 11 november opende kringloopwinkel 
RataPlan Dronten haar vestiging in de 
gemeente. In de zomer van 2021 zijn we 
met RataPlan om tafel gaan zitten. RataPlan 
werkt met drie pijlers waaronder de pijler 
Sociaal. Zij willen dat werken loont en dat 
iedereen mag meedoen, met name mensen 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

Een dag lang heeft RataPlan diverse solli-
citatiegesprekken gevoerd met kandidaten 
met als resultaat dat 17 mensen mochten 

starten in een proefperiode. In deze proef-
periode bleken de werkzaamheden voor 
een aantal mensen toch iets te zwaar echter 
hebben uiteindelijk van de 17 mensen 13 
mensen een betaald arbeidscontract aange-
boden gekregen waarvan 8 mensen via de 
gemeente Dronten. Een geweldig resultaat! 

Dit resultaat komt voort uit een goede sa-
menwerking met UWV Werkbedrijf Lelystad 
en onze collega’s van Impact Dronten.


