
   Colofon
Gemeente Dronten: 
Postadres: Postbus 100, 
8250 AC Dronten.
Gemeentehuis: 
De Rede 1, Dronten. Tel. 14 0321. 
Openingstijden maandag t/m vrijdag 
08.30 – 16.45 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 van maandag
t/m donderdag 08:00 - 17:00 uur
Op vrijdag van 08:00 - 16:00 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

E-mail: gemeente@dronten.nl, 

website: www.dronten.nl.

WhatsApp: (06)  51 849 073

Facebook.com/gemeentedronten

Gemeentedronten

@VolgDronten

Werkzaamheden

Van 7 maart tot
7 mei wordt er een nieuwe
rotonde aangelegd op het 
kruispunt van de Biddingring-
weg en de Dronterweg.. 
Tijdens het werk zijn het 
kruispunt en de delen waar 
gewerkt wordt afgesloten voor 
het wegverkeer.

Van 14 maart tot en met 22 
april wordt er gewerkt aan het 
onderhoud van het fietspad 
langs de Swifterringweg. Het 
asfalt van het fietspad wordt 
vervangen door beton. Voor 
(brom)fietsers geldt tot en met 
15 april een omleidingsroute.

Van 17 maart tot 8 april gaat 
de Harenberg in Biddinghui-
zen dicht in beide richtingen. 
De Harenberg zal in fases van 
definitief straatwerk worden 
voorzien. 

Kijk voor meer
informatie en alle
wegwerkzaamheden op
www.dronten.nl/
wegwerkzaamheden
en op www.flevoland.nl/
werkaandeweg.
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Van 20 tot en met 26 maart wordt er gecollecteerd
voor ReumaNederland & Metakids

Van 27 maart tot en met 2 april wordt er gecollecteerd voor ZOA

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

Collectes

Bekendmakingen

Het beste idee van Dronten
Het beste idee van Dronten roept 
iedereen in Dronten, Swifterbant 
en Biddinghuizen op om ideeën 
aan te dragen. Denk bijvoorbeeld 
aan creatieve, verbindende work-
shops of een maatjesproject.
Alles is welkom zolang het de 
doelgroep ondersteunt.

Meld je dan aan bij Het beste idee 
van Dronten en maak kans op 
5.000 euro. 

Eénmalige opstartsubsidie
Verbind mensen met elkaar
door een mooi plan en maak kans 
op een eenmalige subsidie van
5000 euro. Hiermee kun je je idee 

uitwerken én opstarten.

Informatiebijeenkomst
Op donderdag 24 maart van
19:30 tot 21:00 uur is er een online 
bijeenkomst. Meld je aan door een 
mail te sturen naar sociaal0321@
dronten.nl. Tijdens de bijeenkomst 
krijg  je de mogelijkheid om al je 
vragen te stellen en geïnspireerd 
te worden.
Meld je dus zeker aan! 

Meer weten over het Het beste 
idee van Dronten en de
voorwaarden? 
Kijk dan op www.dronten.nl/
hetbesteideevandronten

Laten we samen

het verschil maken
een goed 
ideeiets voor 

kinderen

een multiculturele 
ontmoeting

#HBIVD

Heb jij een goed idee om het verschil te maken 

voor mensen die het financieel moeilijk hebben?

WWW.DRONTEN.NL/
HETBESTEIDEEVANDRONTEN

Verleende vergunningen voor evenementen
Door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dronten zijn de volgende
vergunningen voor evenementen verleend:

2022-0112,  dorpsbos en centrum Biddinghuizen, organiseren van het evenement paaseieren zoeken op 
18 april 2022 en de koningsdag op 27 april 2022, verzonden op 09-03-2022 

2021-1444,  Meerpaalplein Dronten, organiseren van de dodenherdenking 2022 (op 4 mei 2022) en de 
taptoe (op 7 mei 2022), verzonden op 10-03-2022 

2022-0025, De Kromme Rijn Dronten, organiseren van het Koningsfeest op dinsdag 26 april 2022 vanaf 
20:00 uur tot woensdag 27 april 2022, 01:00 uur, verzonden op 14-03-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij op 10 maart 2021 een anterieure 
overeenkomst, ex artikel 6.24 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, hebben gesloten met BPD Ontwikkeling 
B.V., statutair gevestigd  en kantoorhoudende aan het IJsbaanpad 1A  (1076 CV), te Amsterdam voor de 
ontwikkeling en realisatie van de nieuwe woonwijk Swifterbant - Zuid.

Ter inzage en informatie 
Met ingang van 24 maart 2022 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende 
een periode van zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, gevestigd  aan de Rede 1 te 
Dronten, bij de informatiebalie. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden. Het gemeentehuis is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.45 uur. Mocht u buiten openingstijden de
zakelijke beschrijving willen zien of nadere informatie wensen, dan kunt u hierover contact opnemen 
met de heer R. Reinsma van de gemeente Dronten (tel: 140321) of mailen naar: r.reinsma@dronten.nl.
Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de
anterieure overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren naar voren worden gebracht.

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan 
Swifterbant - Woningbouwlocatie Swifterbant Zuid (D1004)
Het college van Dronten maakt bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan
Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant Zuid (D1004) ter inzage ligt.

Het plangebied Swifterbant Zuid ligt aan de zuidzijde van Swifterbant tussen de Bisonweg aan de 
westzijde en de Biddingweg aan de zuid- en oostzijde. Aan de noordzijde sluit het plangebied aan op 
de bestaande paardenweides nabij het Bospad. Dit plan vervangt het nu geldende bestemmingsplan 
Buitengebied (D4000) en maakt de ontwikkeling van 700 woningen mogelijk.

 De volgende vastgestelde besluiten liggen ter inzage;
1. Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Swifterbant – Woningbouwlocatie Swifterbant-Zuid 

(D1004)’ op grond van de Wet ruimtelijke ordening;
2. Het besluit tot het niet vaststellen van een exploitatieplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening.

Ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan bevat het vastgestelde plan als belangrijkste
wijzigingen:
- De toelichting is geactualiseerd en aangevuld met teksten en onderzoeken met betrekking tot de 

bedrijven aan de Biddingweg 11 en 13 en Windplan Blauw;
- De toelichting, incl. waterparagraaf, is geactualiseerd op basis van het toegevoegd waterhuishoud-

kundig plan;
- Het bijbehorende beeldkwaliteitsplan is geactualiseerd op basis van voorgaande;
- Een aanduiding 'specifieke vorm van Groen – bufferzone slagschaduw' is toegevoegd aan de 

bestemming Groen in de planregels en op de verbeelding; 
- De aanduidingen ‘specifieke bouwaanduiding - dove gevel’ en ‘overige zone-geluidwerende 

voorziening’ zijn toegevoegd nabij Biddingweg 13 op de verbeelding en in de planregels.

Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende bijlagen.

U kunt de betreffende stukken inzien van 24 maart 2022 tot en met 6 mei 2022 bij de publieksbalie
van het gemeentehuis (op afspraak) en de openbare bibliotheek te Swifterbant. 
Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uitslag zetels gemeenteraad

Op 14,15 en 16 maart kon je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Voor gemeente Dronten kwam de volgende zetelverdeling uit de einduitslag.



Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Agenda
Datum Tijd Activiteit Locatie

24-03-22 19:30 - 21:00 uur Duidingsdebat Het Huis van de
  verkiezingsuitslag Gemeente

29-10-22 19:30 - 23:00 uur Raadsvergadering Het Huis van de
  (afscheid gemeenteraad) Gemeente

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

Bekendmakingen

Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 9 maart 2022 tot en met 
woensdag 16 maart 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen. 

Dossier Ontvangst Omschrijving
2022-0268 09-03-2022 Roodbeenweg kad sectie B 217 Dronten, aanleggen van een uitrit 
2022-0266 10-03-2022 Kad sectie B 1987 Biddinghuizen, slopen van windturbine de windroos 1 x 

enercon e66
2021-1513 14-03-2022 Scoutingpad 12 Biddinghuizen, handelen in strijd met regels RO

(levensloopbestendig maken van de woning)
2022-0280 14-03-2022 De Zate 32 Dronten, realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning
2022-0285 16-03-2022 De Oxer 11 Dronten, plaatsen van 10 zonnepanelen op een bouwwerk

in het achtererfdeel van de woning
2022-0286 16-03-2022 Harenberg 11 Biddinghuizen, verbreden van de inrit

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 9 maart 2022 tot en met woensdag 16 maart 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.

Dossier Omschrijving
2022-0070 Het Ruim 4 Dronten, handelen in strijd met regels RO (wijzigen van winkelruimte naar 

sportschool) 
2022-0104 De Maalstroom Kad sectie G 3118 Swifterbant, bouwen van een opslagruimte

2022-0190 Palingweg 4 Biddinghuizen, demonteren van de 7 windturbines en het verwijderen van 
het fundamenten

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

2022-0068 Het Ruim 4 Dronten, samenvoegen van meerdere winkelunits t.b.v. een sportschool 
melding brandveilig gebruik

2022-0091 Wentelploeg Dronten kad sectie E 1863, bouwen van 34 garageboxen t.b.v. combipark 
wentelploeg 

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 10 maart 2022 tot en met 
woensdag 16 maart 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft genomen. 

Dossier Omschrijving *Soort 
besluit

Verzonden

2021-1383 De Wierse Biddinghuizen, plaatsen van een tiny house (als 
onderdeel van het project tiny house) 

V 10-03-2022

2021-1415 Rivierendreef, kruising de Linge-Bruggepoort , Sassenpoort te 
Dronten, tijdelijk plaatsen van bouwborden op verschillende 
locaties 

V 16-03-2022

2022-0050 Visvijverweg, aanleggen van een bouwweg voor een hhd boring 
aan de visvijverweg

V 15-03-2022

2022-0151 Smederij 112 Dronten, uitbreiden van de woning en verplaatsen 
van de entree 

V 16-03-2022

2022-0155 De Dagmaat 87 Dronten, plaatsen van 2 dakkapellen op de voor-
en achtergevel

V 14-03-2022

2022-0133 Oogstweg 5 Biddinghuizen, transformator bijplaatsten op 
regelstation biddinghuizen met bijbehorende transformatorruimte

V 17-03-2022

2022-0165 Dreef 26 Biddinghuizen, bouwen van een dakkapel V 11-03-2022
2022-0173 Manegelaan 37 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van de woning
V 14-03-2022

2022-0185 De Kaapstander 32 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 11-03-2022
2022-0187 Frans Halsstraat 41 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 16-03-2022
2022-0193 De Sallandse Roe 19 Dronten, verbouwen van de woning V 14-03-2022

* = 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. 

Genomen besluiten (beschikkingen) uitgebreide aanvragen

HERSTELBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders  van Dronten maakt bekend dat met ingang van 23 maart 
2022 ter inzage ligt het op 14 maart 2022 genomen herstelbesluit  betreffende het bouwen van en het 
oprichten van een inrichting met opslagfaciliteit voor gebruikte dierlijke en plantaardige vetten en oliën op het 
perceel Noorderbaan 70 te Biddinghuizen. Het betreft een wijziging ten opzichte van de eerder verleende 
vergunning met nummer OV 2019-1110

Het betreft een aanpassing in voorschrift 2.1.2. en een wijziging in de tekst van de verleende vergunning.

Beroep
Een belanghebbende kan tegen het herstelbesluit schriftelijk of digitaal binnen een termijn van zes weken 
een beroepschrift indienen bij de afdeling bestuursrecht o.v.v. bodemzaken. Indien u schriftelijk beroep wilt 
indienen dan kunt u uw beroepschrift richten aan:

Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, bodemzaken Postbus 16005
3500 DA  UTRECHT.

Indien u digitaal beroep in wilt dienen kunt u dit doen via het digitaal loket bestuursrecht (lo-
ket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). U hebt dan wel een DigiD nodig. 
Deze beroepstermijn begint op de dag na de datum van verzending van het besluit , zijnde 15 maart 2022 .

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:
Voorzieningenrechter rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, 
Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht.

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
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Postbus 16005, 3500 DA  Utrecht.

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

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn, die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging, kunt u binnen
6 weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt geen beroep instellen indien u geen belanghebbende 
bent én geen zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend. Burgers kunnen ook digitaal beroep 
instellen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Voor het digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroepstermijn. 
Ook kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de Voor-
zitter van genoemde Afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2021 tot en met 30 april 2026.

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Elandpad 1 Dronten, verzonden op 16-03-2022 

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 telefoonnummer 14 0321.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de beschik-
king 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 recht-
bank 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. 

Verkeersbesluit Laadpaal
Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende
genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat om een 2 parkeervakken aan De Molen te Dronten; 
2022-110025, verzonden op 14 maart ’22

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het gaat om een 2 parkeervakken aan Harenberg te Biddinghuizen; 
2022-110023, verzonden op 14 maart ’22

- Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen van 
elektrische voertuigen. Het gaat om een 2 parkeervakken aan Rozemarijn te Dronten; 2022-110027, 
verzonden op 14 maart ’22

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

Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de
beschikking, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van Dronten resp.
de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Afdeling Concerndiensten.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer
via telefoonnummer 14 0321.

Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats
Bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving in het gemeentehuis te Dronten liggen de
volgende genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:

Het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats met kentekenonderbord: 
43-VPG-1
2022-0206 Het gaat om een parkeervak aan De Patrijs 16 te Dronten; verzonden op 15-03-2022

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

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.

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de administratie van het team Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

Verleende vergunningen voor evenementen
Door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente Dronten zijn de volgende ver-
gunningen voor evenementen verleend:

2022-0112,  dorpsbos en centrum biddinghuizen, organiseren van het evenement paaseieren zoeken op 
22 april 2022 en de koningsdag op 27 april 2022, verzonden op 09-03-2022

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de administratie van het team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0321.

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.


