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Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Verleende vergunningen voor evenementen
Door de burgemeester van de gemeente Dronten zijn de volgende vergunningen voor
evenementen verleend:

2022-0336,  routes door dronten, organiseren van de avond4daagse van 31 mei tot en met 3 juni 
2022, verzonden op 25-05-2022 

2022-0343, organiseren van Grasdag 2022 op 16 juni 2022 aan de Oudebosweg 32, verzonden op 
25-05-2022

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

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Verlenging beslistermijn
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maakt bekend dat zij hebben besloten 
de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken voor de volgende aanvraag 
voor een milieuneutrale wijziging:

Omschrijving : Realisatie van een wintergarden
Aanvrager : Maatschap Simmes
Locatie : Oudebosweg 39 in Dronten

De aanvraag is op 14 april 2022 ontvangen.
Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juli 2022.
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 25 mei 2022 tot en met 
woensdag 1 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  

Dossier Ontvangst Omschrijving 
2022-0608 25-05-2022 Kampweg 25 Swifterbant, uitbreiden van de garage. 
2022-0611 27-05-2022 Koornmarktpoort 33 Dronten, toevoegen van inritten 
2022-0609 27-05-2022 Rietweg 3 A Dronten, plaatsen van bouwketen op het ketenpark van 

windplan groen  
2022-0614 30-05-2022 De Steilsprong 1 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0335 30-05-2022 Ploegschaar 8 Biddinghuizen, nieuw te bouwen woning 
2022-0616 30-05-2022 Wisentweg 13 C Dronten, kappen van 4 bomen 
2022-0617 30-05-2022 Het Spaarne 71 Dronten, bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw  
2022-0618 30-05-2022 Installatieweg 4 Dronten, plaatsen van een zeecontainer 
2022-0387 31-05-2022 Olsterpad 2 Dronten, nieuwbouw garage/tuinhuis 
2022-0626 31-05-2022 Watersportkade 2 Dronten, vervangen van 7 meerpalen 
2022-0628 31-05-2022 Zeebiesweg 13 Biddinghuizen, huisvesten van arbeiders 
2021-1286 31-05-2022 Lancasterdreef 14 Dronten, ombouwen van een bijgebouw naar een 

gastenverblijf 
2022-0629 31-05-2022 De Wieling 1 Swifterbant, plaatsen van informatieborden 
2022-0631 01-06-2022 Ploegschaar 2 Biddinghuizen, wijzigen van een opslagloods naar 

bedrijfspand 
2022-0633 01-06-2022 De Oude IJssel 12 Dronten, uitbreiden van een bedrijfspand 
2022-0634 01-06-2022 Parkresidentie Dronten fase 2a kavel 28, bouwen van een nieuwe woning 

met berging  

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. 

Genomen besluiten (beschikkingen) reguliere aanvragen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van woensdag 25 mei 2022 tot en met 
woensdag 1 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen. 

Dossier Omschrijving *Soort
besluit 

Verzonden 

2021-0485 Harderringweg 10 Biddinghuizen, nieuwbouw 
bewaring/machineberging  

V 30-05-2022 

2022-0115 Harderringweg 6 Biddinghuizen, verbouwen van de woning V 31-05-2022 
2022-0200 Stoppelploeg 8 Biddinghuizen, plaatsen van een nieuw hekwerk en 

keerwanden en de inrit verleggen 
V 31-05-2022 

2022-0225 Narcisstraat 2 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorgevelzijde van de woning 

V 01-06-2022 

2022-0252 Eindhovenschelaan 23 Dronten, bouwen van een woning 
parkresidentie fase 2a, kavel 32 te dronten 

V 30-05-2022 

2022-0440 Rietweg 3A Dronten, wijzigen van de vergunning voor ketenpark 
van windplan groen  

V 31-05-2022 

2022-0556 Smederij 128 Dronten, plaatsen van een dakkapel V 01-06-2022 
2022-0572 De Connemara 6 Dronten, vervangen van kozijnen voor ramen V 31-05-2022

* = 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.

Voorgenomen besluiten / beschikkingen
Het college van Dronten maakt bekend dat het voornemens is omgevingsvergunning te verlenen of te
weigeren voor het volgende:

Dossier Omschrijving
2021-0564 Roggebotweg 28 Dronten, het oprichten en het inwerking hebben van een 

melkveehouderij en bouwen van een bedrijfsgebouw

Inzage
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf donderdag 9 juni 2022 gedurende zes
weken ter inzage. Wilt u deze inzien dan kunt u daarvoor een afspraak inplannen via de website
www.dronten.nl. Tevens zijn deze stukken voor een ieder toegankelijk op de website via
www.dronten.nl (zoeken: ontwerpbestemmingsplannen)  (bij vergunningen van REO)
www.dronten.nl (zoeken: bekendmakingen Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek)  (indien
OFGV)

Zienswijzen
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht bij ons college,
t.a.v. team Vergunningen, Toezicht en Handhaving onder vermelding van dossiernummer.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is.
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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
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een zienswijze is ingebracht tegen het voorgenomen besluit en men belanghebbende is. 

Datum Tijd Activiteit Locatie

09-06-2022 19:00 - 23:00 uur Raadsvergadering Huis van de Gemeente

15-06-2022 19:30 - 22:30 uur Beeldvormende vergadering Huis van de Gemeente

16-06-2022 19:30 - 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

23-05-2022 19:30 - 00:00 uur Oordeelsvormende vergadering Huis van de Gemeente

Agenda’s van raads- en commissievergaderingen vindt u op www.dronten.nl/gemeenteraad

Agenda

• De Ellerweg is afgesloten op 8 en 9 juni in voor het aanbrengen van nieuw asfalt op het 
brugdek. 

• De Mosselweg ter hoogte van nummer 19 is van 7 juni 6:00 uur tot en met 10 juni 18:00 uur 
afgesloten voor reparatie aan kabels onder de weg. Vanaf Nonnetjesweg is huisnummer 19 tot 
en met 27 bereikbaar en vanaf de Bremerbergweg is huisnummer 1 tot en met 16 bereikbaar.

• De Ketelmeerdijk is op 11 juni van 7:00 tot 18:00 uur gesloten in verband met een tijdrit van 
Wielervereniging Urk.

• Van 13 juni tot en met 8 juli wordt er groot onderhoud uitgevoerd aan de Rietweg tussen de 
rotonde Dronterweg/De West en de rotonde met de Swifterweg. De weg is in beide richtingen 
afgesloten. De verwachte vertraging is 10 tot 30 minuten.

Werkzaamheden

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

• Van 5 juni tot en met 11 juni wordt er gecollecteerd voor EpilepsieNL.
• Van 12 juni tot en met 18 juni wordt er gecollecteerd voor het Rode Kruis.

Collectes

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

Heeft u vragen over bijeenkomsten of coronagerelateerde meldingen bel dan met 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.

Gemeente Dronten 
Postadres:
Postbus 100, 8250 AC Dronten
E-mail: gemeente@dronten.nl
www.dronten.nl

Het Huis van de Gemeente
De Rede 1, Dronten
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden: ma. t/m vr. 08.30 – 16.45 uur 
Maak eerst een afspraak (online of telefonisch) of
vraag een product of dienst aan via www.dronten.nl

Gemeentewerf
De Reest 3, Dronten
Telefoonnummer 14 0321. 
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur

Milieustraat
De Schipbeek 30, Dronten 
Telefoonnummer 14 0321 
Openingstijden werkdagen: 
09.30 – 12.00 uur en 13.30 – 15.30 uur 
Zaterdag 08.00 – 13.00 uur

facebook.com/gemeentedronten@VolgDronten Gemeentedronten WhatsApp: (06) 51 849 073

Uitnodiging afscheidsreceptie
Op vrijdag 17 juni 2022 nemen wij afscheid van onze wethouders Ton van Amerongen,
Irene Korting en Gerrit Jan Veldhoen. Als dank voor hun inzet voor de Dronter samenleving biedt 
het gemeentebestuur hen een afscheidsreceptie aan. De afscheidsreceptie houden we in het
Huis van de Gemeente Dronten, De Rede 1.

U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom!

Fijn als u erbij kan zijn! Laat u dat weten via secretariaatwethouders@dronten.nl?
Graag tot ziens op vrijdag 17 juni!

T. van Lenthe, gemeentesecretaris
J.P. Gebben, burgemeester 

Open Huis - Huis van de Gemeente
Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kunnen we je na een jaar eindelijk rondleiden in ons 
mooie verbouwde gemeentehuis. Daarom organiseren we op 18 juni een feestelijk Open Huis 
met een hapje en een drankje. Ook Iris Hagel, kunstenares van Kans op Hagel, is aanwezig om 
haar kunstwerk in de hal toe te lichten.
Je bent van harte welkom op zaterdag 18 juni tussen 10:30 en 15:00 uur. Tot dan!

DOE DE TEST OP WIJGAANVOOR100.NL

WEET JIJ WELK 
AFVAL WAAR IN MAG?

Uitnodiging Veteranendag 2022
In de week in aanloop naar de Veteranendag 2022 nodig ik u als veteraan woonachtig in de 
gemeente Dronten uit mijn gast te zijn tijdens een informeel samenzijn op woensdag 22 
juni. U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom in het gemeentehuis van Dronten. Voor een 
maaltijd zal worden gezorgd. 

U kunt zich tot donderdag 16 juni via e-mail aanmelden bij mijn secretariaat
(m.vos@dronten.nl). De uitnodiging is uitsluitend bedoeld voor de in de gemeente Dronten 
woonachtige actief dienende en post-actieve veteranen.

Ik kijk ernaar uit u te mogen begroeten en ontmoeten op woensdagavond 22 juni a.s. in 
ons ‘Huis van de Gemeente Dronten’. Graag tot dan. 

Met vriendelijke groeten,

Jean Paul Gebben
Burgemeester

Huis van de Gemeente gesloten 14 juni
Dinsdag 14 juni is het Huis van de Gemeente gesloten in verband met een trainingsdag voor alle 
werknemers. We zijn deze dag telefonisch ook niet bereikbaar.

Tegen dit besluit kunt u pas bezwaar maken bij de uiteindelijke beslissing op de aanvraag.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vecht-
streek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. 
Kenmerk: Z2022-006084

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
ingediende meldingen Windplan Blauw
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen 
van Windplan Blauw voor:
Omschrijving: definitieve windturbinekeuze, inclusief aangepast geluidsrapport en rapport
slagschaduw

Windpark Melder Kenmerk
Klokbekertocht SwifterwinT op Land B.V. Z2021-016077
Rivierduintocht SwifterwinT op Land B.V Z2021-016074
Elandtocht SwifterwinT op Land B.V Z2021-016072
Rendiertocht SwifterwinT op Land B.V Z2021-016069
Buitendijks -Nuon Vattenfall Duurzame Energie N.V. Z2021-016195
Buitendijks -SwifterwinT IJsselmeerwinT B.V.  Z2021-016066

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Er zijn daarom geen mogelijkhe-
den om bezwaar te maken. 

Vragen
De stukken behorende bij deze meldingen zijn op afspraak in te zien. Neemt u daarvoor contact 
op met mevrouw Schutte van de gemeente Dronten. Zij is bereikbaar via 14 0321.


