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Gemeente Dronten 
 
Openbare besluitenlijst van de collegevergadering d.d. dinsdag 01 maart 2022 
 

Profiel van Dronten in Regio Zwolle 

Het college besluit: 
1) Het ingevulde format met het profiel van de gemeente Dronten in de Regio Zwolle, vast te stellen 
2) In te stemmen met de aanvulling om ook een gezamenlijk profiel van de DUN gemeenten en de 
Provincie Flevoland in te vullen op basis van de 4 individuele vastgestelde formats. Deze zal medio maart 
2022 ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. 
 

Reactie college op de Strategische agenda Flevoland  
 
Het college besluit: 

1. De brief met nummer 160557, inhoudende de reactie van het college op de Strategische agenda 
Flevoland, vast te stellen en te verzenden aan de bestuurlijke contactgroep (BCG) Samen maken 
we Flevoland (SMWF). 

 

Raadsinformatiebrief rapport TwynstraGudde 
 
Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief rapport TwynstraGudde met documentnummer 160789 vast te stellen en te 
verzenden aan de griffier, met bijlage documentnummer 160793. 
 

Tweede subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen 
 
Het college besluit: 
1) De Tweede subsidieregeling controle coronatoegangsbewijzen, met nummer 157536, vast te stellen. 
2) De specifieke uitkering (SPUK) van € 160.530 die bij het Rijk is aangevraagd te gebruiken voor de 
bekostiging van de subsidieregeling en de financiële consequenties te verwerken via de 
Voortgangsrapportage 2022. 
 

Raadsinformatiebrief voortgang windparken  

Het college besluit: 
1) De raadsinformatiebrief voortgang windparken met documentnummer 148363 vast te stellen en 
verzenden aan de griffier. 
 

Verwijderen van de aanduiding arbeidsmigranten- en studentenhuisvesting uit lijst Bijlage I van het 
bestemmingsplan ‘Woongebieden Dronten (D1000)’ 

Het college besluit: 
1. Het ontwerp wijzigingsplan (document nr. 147571), voor het verwijderen van de adressen 
Kamperfoelielaan 32,Thomsonstraat 48, Escudo 49, Albertijn 33, Hondsrug 28 en Langstraat 65 uit 
Bijlage I van het bestemmingsplan Woongebieden Dronten (D1000), vast te stellen; 
2. Dat het ontwerpplan gedurende zes weken ter inzage zal worden gelegd voor het indienen van 
zienwijze door een ieder; 
3. Dat het wijzigingsplan één week na afloop van de zienswijzeperiode is vastgesteld, indien gedurende 
de zienswijzeperiode geen zienswijzen zijn ingebracht. 

 


