
   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 12 december 2021
tot 29 januari 2022 is er een 
collectevrije periode

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
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Verkiezing beste buur 2021

Collectes

Bekendmakingen

Terinzagelegging ontwerp besluiten 
Reparatie veehouderijen
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan Reparatie veehoude-
rijen besluiten ter inzage liggen. Dit plan betreft 157 erven in het agrarisch buiten-
gebied en vervangt het nu geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied (9010)’. 

Deze 157 erven (met veehouderij inclusief paardenhouderij) zijn bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied (D4000)’ in 2015 uit dat plan gelaten. 
In dit reparatieplan wordt de bestaande situatie vastgelegd met beperkte ruimte 
voor uitbreiding van veehouderijen middels interne saldering. Middels een bin-
nenplanse afwijking in dit bestemmingsplan kan voor agrarische activiteiten niet 
zijnde veehouderij, binnen het zoekgebied (maximaal 2,5 ha) worden uitgebreid. 
De opzet van dit bestemmingsplan is voor het overige vergelijkbaar aan het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied (D4000)’, zoals de landschappelijke inpassing, de 
bebouwingsregeling. Zodat voorzien kan worden in actueel planologisch kader.

Voor de uitbreiding van veehouderij activiteiten (tot 2,5 ha) anders dan interne 
saldering wordt los van het bestemmingsplan een beleidsregel opgesteld. Daarin 
worden de voorwaarden vastgelegd om mee te kunnen werken aan uitbreidingen. 
In de beleidsregel is de verbinding gelegd met het voorliggende bestemmings-
plan, doordat de uitbreiding dan alleen is toegestaan in het aangegeven zoekge-
bied.

In het bestemmingsplan zijn ten opzichte van het vorige, het voorontwerp, plan 
wijzigingen doorgevoerd. In hoofdlijnen betreffen het wijzigingen op perceelsni-
veau en enkele verduidelijkingen en tekstuele aanpassingen zijn aangebracht in 
de toelichting en planregels.

In hoofdstuk 4 en 5 van de Nota vooroverleg en inspraak, bijlage 2 behorende bij 
de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan, is een overzicht opgenomen 
van de wijzigingen.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerp bestemmingsplan “Reparatie veehouderijen (D4100)” op grond 

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

van de Wet ruimtelijke ordening;
3. Ontwerp beleidsregel ‘Uitbreiding bedrijfserven met veehouderij’.

U kunt de betreffende stukken
van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 inzien:
- in het huis van de gemeente Dronten aan de Rede 1 te Dronten op afspraak;
- op www.dronten.nl --> bestemmingsplannen inzien (alléén de beleidsregel);
- op www.ruimtelijkeplannen.nl, bestemmingsplan met plannummer: 

NL.IMRO.0303.D4100-ON01 (alléén het bestemmingsplan).

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen bij de
gemeenteraad van de gemeente Dronten. Op de ontwerp beleidsregel kunt u
een zienswijze kenbaar maken bij het college.
Uw zienswijze kunt u sturen t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100,
8250 AC  DRONTEN. U kunt geen zienswijze per e-mail indienen. Ook kunt u 
tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. Dit kan door een afspraak 
te maken met mevrouw E. Tichelaar via telefoonnummer: 14 0321
of ruimtelijkeplannen@dronten.nl.

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een 
besluit te nemen tot vaststelling van het bestemmingsplan. Na vaststelling door 

Heb jij de allerleukste, liefste en behulpzaamste buur van de hele 
gemeente? Geef hem/haar dan op voor Beste Buur van Dronten! 

Voor de zesde keer organiseren MDF Buurtbemiddeling,
de gemeente Dronten en OFW de “Beste Buur van Dronten”
verkiezing. Nomineer jouw buur door een mail te sturen naar: 
Wendy Rademakers van MDF via
buurtbemiddeling@mdflevoland.nl.
In de mail horen we graag een duidelijke motivatie voor de
nominatie. Je kunt jouw buur opgeven tot en met 10 januari.

In dit bijzondere jaar was een goede buur misschien wel belang-
rijker dan ooit! De onderstaande afbeelding is vorig jaar gemaakt.

Digitaal afstemmen
Iedere week ontmoet ik mijn
collega-bestuurders op dinsdagen
in het college. We bespreken 
elkaars voorstellen, meestal met 
een financiële paragraaf, en de 
voorstellen uit mijn eigen porte-
feuille. Andere ontmoetingen vin-
den plaats bij een commissie- of 
raadsvergadering of de voorbe-
reiding ervan. Evenementen waar 
we gezamenlijk ontmoeten en 
de toevallige ontmoeting bij het 
koffieapparaat zijn er even niet. 
Het thuiswerken is ook voor een 
bestuurder een bijzonder feno-
meen. Dan heb ik nog allerhande 
bijbehorende functies waarvan 
de organisaties ook steeds weer 
druk zijn met het organiseren van 
digitale alternatieven. Zo mag ik 
Dronten vertegenwoordigen in de 
CROLL, GBLT, OFGV, HFA en SAF. 
Gemeenschappelijke regelingen 
waar ik mijn collegabestuurders 
uit andere deelnemende gemeen-
ten ontmoet. CROLL staat voor 
de Commissie regionaal overleg 
luchthaven Lelystad. We komen 
zo’n drie keer per jaar bijeen en 
bespreken millieurapportages, 
zienswijzen, etc. Verslagen worden 
natuurlijk gewoon gepubliceerd. 
Want deze overleggen en bijeen-
komsten van gemeenschappelijke 
regelingen worden openbaar 
gemaakt. In het GBLT zit ik zowel 
in het dagelijks bestuur als, in 
het algemeen bestuur met alle 
deelnemers. GBLT is het Gemeen-
schappelijk Belastingkantoor 
Lococensus-Tricijn. We spreken 
elkaar zo’n acht keer per jaar.
De OFGV is de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi en Vechtstreek. 
Heeft veel met vergunningen en 
milieuzaken te maken dat we 
met andere overheden centraal 

georganiseerd hebben. HFA 
bestaat pas sinds 1 januari, Het 
Flevolands Archief. Eerst waren er 
bredere samenwerkingsverban-
den waarin we het archief organi-
seerden, maar nu we steeds meer 
eigen historie bewaken past daar 
een eigen gezamenlijk archief bij. 
En ik mag voorzitter zijn van de 
SAF. De samenwerking afvalketen 
Flevoland. Waarbij wij ons met de 
andere lokale overheden inzetten 
voor schoon water. Het samen 
optrekken heb ik mogen ervaren 
als een meerwaarde. De werk-
organisaties zijn gespecialiseerd 
in hun eigen vakgebieden en de 
uitvoering van hetgeen we lokaal 
besluiten ligt er in goede handen. 
Naar ieder van deze organisaties 
spreek ik mijn dank uit voor hun 
werk aan de publieke zaak, en dat 
we dat maar zo snel mogelijk in 
normale omstandigheden mogen 
doen. 

Ton van Amerongen
Wethouder

Heeft u vragen over
bijeenkomsten of

coronagerelateerde 
meldingen? Bel dan 

met 14 0321

Wegwerpluier 
niet meer bij 
GFT-afval
Vanaf 1 januari 2022 mogen ge-
bruikte wegwerpluiers niet meer 
bij het GFT-afval weggegooid 
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 voedsel-
industrie.

Wist je dat de compost de grond 
verbetert in de land- en tuinbouw, 
maar ook gewoon in jouw eigen 
tuin? Een volle GFT-container kan 
15 tot 20 kilo compost opleveren. 
Heb je nog vragen? Kijk dan op 
www.mijnafvalwijzer.nl

Digitale bijeenkomst 
planuitwerking 
Flevomanegelocatie
Op dinsdag 21 december is er een digitale bijeenkomst over de plan-
uitwerking Flevomanagelocatie aan De Zuid. De bijeenkomst start om 
19.00 uur en duurt tot 20.00 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.dronten.ikpraatmee.nl/praat-mee-over-wonen-aan-de-zuid of meld 
u aan voor de bijeenkomst via flevomanege@trebbe.nl. Aanmelden kan 
tot uiterlijk 19 december.



Bekendmakingen (vervolg)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda

Datum Tijd Activiteit Locatie

16 december 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 1 december 2021 tot en met 
woensdag 8 december 2021 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2021-1505 03-12-2021 Noordsingel 44 Swifterbant, vervangen van de kozijnen 
2021-1506 03-12-2021 Ploegschaar kad. sectie E 3032 Biddinghuizen, bouwen van een 

bedrijfswoning met loods  
2021-1420 03-12-2021 De Reest 20 Dronten, bouwen van een bedrijfspand 
2021-1508 06-12-2021 De Ruiter 14 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1509 06-12-2021 De Dagmaat 6 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2021-1510 06-12-2021 Noorderbaan 13 Biddinghuizen, aanleggen van een uitweg 
2021-1511 06-12-2021 Palingweg kavel M30 Dronten, verbreden van een uitrit 
2021-1512 06-12-2021 Carolusgulden 6 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 1 december 2021 tot en met woensdag 8 december 2021 zijn op verzoek van 
de aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  

Dossier Omschrijving  
2021-1381 Wijngaard 1 Dronten, bouwen van een houten schuur 

Het publiceren van deze ingetrokken aanvragen 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 2 december 2021 tot en met 
woensdag 8 december 2021 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

2021-0328 De Wierse 24 Biddinghuizen, bouwen van een woning met garage V 02-12-2021 
2021-0630 Korenmaaier Biddinghuizen, realiseren van fase 2.2 combipark 

Biddinghuizen 
V 06-12-2021 

2021-0916 Olsterpad 6 Dronten, gewijzigd bouwen van het 
transformatorstation van het gesloten distributiesysteem (GDS) 
behorende bij het Windplan Groen 

V 07-12-2021 

2021-1076 Biddinghuizen, aanleggen van een exportkabel tussen Windpark 
Vires Venti en station Hoekwanttocht om aan te sluiten op het 
elektriciteitsnet 

V 06-12-2021 

2021-1077 Biddinghuizen, aanleggen van een exportkabel tussen Windpark 
Kubbeweg (bestaande uit Kubbetocht en Zijdenettentocht) en 
station Hoekwanttocht  

V 06-12-2021 

2021-1190 De Kolk 64 Swifterbant, uitbreiden van het bedrijfspand V 06-12-2021 
2021-1204 De Wierse 115 Biddinghuizen, bouwen van een tiny house V 08-12-2021 
2021-1291 De Kievit 82 Dronten, plaatsen dakkapel op de voorgevel V 03-12-2021 
2021-1314 De Komeet 2 B Dronten, plaatsen van een tuinhuisje V 07-12-2021 
2021-1344 De Boorn 2 Dronten, realiseren van een uienvliegenkwekerij t.b.v. 

biologische plaagdierbestrijding 
VV 08-12-2021 

2021-1373 Wijngaard 9 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 02-12-2021 
2021-1379 kad. sectie A 2347 Biddinghuizen, aanleggen van een tijdelijke 

bouwweg voor het tiny house project 
VV 08-12-2021 

2021-1395 Het Korhoen 2 Dronten, vervangen van houten kozijnen voor 
kunststof kozijnen 

V 02-12-2021 

2021-1424 Joggerspad 37 Biddinghuizen, uitbreiden van de woning VV 07-12-2021 
2021-1452 Campbellhof 2 en Lancasterdreef 37 A Dronten, het vervangen en 

plaatsen van de dakkapellen voor en achter  
V 03-12-2021 

* = 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.  

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.

de gemeenteraad ligt het plan ter visie met de 
mogelijkheid tot het indienen van beroepschriften 
en/of een voorlopige voorziening bij de Raad van 
State, afdeling Bestuursrechtspraak. De beleidsre-
gel wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeen-
te Dronten en de bijbehorende beleidsregels de 
volgende vergunningen verleend en/of ingetrok-
ken voor het innemen van een standplaats:

Intrekking
Op verzoek van de vergunninghouder heeft het 
college de volgende standplaatsvergunning 
ingetrokken van:

2019-0916 voor de verkoop van Surinaamse 
maaltijden en broodjes wekelijks op woensdag 
aan Zuidsingel B te Swifterbant; verzonden op 
8-12-2021

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 
beschikking 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 voorzienin-
genrechter van de rechtbank Midden-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.

Vergoeding controle 
coronatoegangsbewijzen
Burgemeester en wethouders van Dronten maken 
bekend dat zij op 7 december 2021 de Subsidiere-
geling controle coronatoegangsbewijzen gemeen-
te Dronten hebben vastgesteld. Ondernemers en 
verenigingen, die verplicht zijn om in de periode 
tussen 22 september 2021 en 31 december 2021 
bij publieke plaatsen coronatoegangsbewijzen 
te controleren, kunnen een vergoeding van 
maximaal € 2.000 aanvragen voor de kosten van 
de controles.

In de subsidieregeling is vastgelegd wie een 
aanvraag kan indienen, aan welke voorwaarden 

een aanvraag moet voldoen en welke kosten voor 
subsidie in aanmerking komen. Een subsidieaan-
vraag moet worden ingediend voor 1 februari 
2022. 

Het aanvraagformulier wordt gepubliceerd op de 
website van de gemeente Dronten, www.dronten.
nl, onder de kop “direct regelen” en dan de keuze 
“belastingen en subsidies”.

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 vierde 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.

- Voor De Komeet 2 te Dronten wordt 1 sierkers 
gekapt.

- Op het terrein van de dierenweide, Dukdalf 4 
te Dronten, wordt 1 linde gekapt.

- Voor Wentelploeg 3 te Biddinghuizen wordt 
1 plataan gekapt.

Wet milieubeheer - Melding 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Dronten maken bekend dat zij de volgende mel-
dingen hebben ontvangen voor:
-  Dronten, Cellebroederspoort 8; 

verandering van het bedrijf voor de productie 
van verpakkingen

- Dronten, Golfresidentie 129; de oprichting 
van een clubhuis

- Dronten, De Rede 44; een nieuwe aanbouw, 
doorbraak naar nr. 38

-  Dronten, Reveweg 12A; het produceren van 
4000 liter bier en 1000 liter sterke drank per 
maand

- Dronten, Schipbeek 2; een nieuwe wasstraat
- Swifterbant, Klingenweg 10; het houden van 

jongvee
- Swifterbant, De Poort 10; het herinrichten van 

een bestaande supermarkt
- Swifterbant, Visvijverweg 32a; verandering 

van een gemengd agrarisch bedrijf
- Swifterbant; Zuidsingel 32A; het overnemen 

van een bestaande supermarkt
- Swifterbant; Zuidsingel 50; het verhuizen van 

een restaurant met afhaalmogelijkheid van 
Zuidsingel 34 naar Zuidsingel 50

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.

Parkeergarage centrum Dronten 
tijdelijk dicht

Vanwege de uitvoering van de Actie-
plannen centrum Dronten krijgt de 
ondergrondse parkeergarage in het 
winkelcentrum van Dronten een on-
derhoudsbeurt. Traphuizen, wanden, 
plafond en kolommen worden gereinigd 
en voorzien van een nieuwe frisse lichte 
kleur. De werkzaamheden staan gepland 
tussen de jaarwisseling en 1 februari. 
Met het oog op oud- en nieuw wordt de 

toegang van de garage voor autoverkeer 
en de in- en uitgangen van de traphuizen 
vanaf 31 december afgesloten.
We verzoeken alle gebruikers van de 
parkeergarage hun voertuigen vóór 
31 december buiten de garage te par-
keren. We vertrouwen op uw begrip en 
proberen de overlast voor ieder zo veel 
mogelijk te beperken.


