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De deur uit? Laat een lamp aan.
Maak het inbrekers niet te makkelijk
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Datum Tijd Activiteit Locatie
07-07-2022 19:30 - 23:00 Raadsvergadering Huis van de Gemeente
14-07-2022 19:30 - 23:00 Raadsvergadering - kadernota Huis van de Gemeente

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

Agenda

• 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.

• Van 28 juni tot en met 29 juli is de eerste fase van onderhoud aan de N708 Bremerbergweg, 
vanaf de bebouwde kom van Biddinghuizen tot de rotonde Harderdijk-Spijkweg. De Bre-
merbergweg is afgesloten voor doorgaande verkeer tussen de komgrens Biddinghuizen en 
de rotonde N306 Harderdijk/Spijkweg. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden wel 
toegang tot de werkvakken, maar moeten rekening houden met oponthoud en/of omrijden.

Werkzaamheden

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

• Van 26 juni tot en met 2 juli wordt er gecollecteerd voor Orange Babies, het gaat om het 
inzamelen van textiel.

• Van 3 tot en met 9 juli wordt er gecollecteerd voor Hartekind.

Collectes

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

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
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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 15 juni 2022 tot en met 
woensdag 22 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0687 15-06-2022 Parkresidentie fase 2A kavel 33 te Dronten, bouwen van een woning met 

berging 
2022-0695 16-06-2022 Parkresidentie fase 2A kavel 30 te Dronten, bouwen van een woning met 

berging 
2022-0696 16-06-2022 Dronten kad. Sectie D 2869, wijzigingen van de afmetingen schakelkasten 

van het gesloten distributiesysteem (gds) van windplan groen 
2022-0697 16-06-2022 Reevediep Dronten, realiseren van een tijdelijke vaargeul in het 

Reevediep te Dronten (onderdeel van het project dijkversterking noordelijk 
randmeerdijk) 

2022-0698 16-06-2022 Crocusstraat 6 Swifterbant, plaatsen van een dakkapel 
2022-0385 17-06-2022 Wentelploeg 13 Biddinghuizen, realiseren van 17 bedrijfsunits door 

verbouwing van het voormalig pand  
2022-0701 17-06-2022 De Noord 70 Dronten, plaatsen van ev-laadplekken op het terrein van het 

tankstation 
2022-0702 17-06-2022 Timmerliedengilde 20 Dronten, bouwen van een kleine voliere 
2022-0703 18-06-2022 Dronten kad sectie D 2639, kamperen en parkeren op een perceel met 

agrarische functie 
2022-0704 18-06-2022 Dronten kad. Sectie D 2026, tijdelijk parkeren van voertuigen  
2022-0709 21-06-2022 Oldebroekerweg 32 A Biddinghuizen, nieuw bouwen van een schuur 
2022-0711 21-06-2022 Parkresidentie fase 2A kavel 34 te Dronten, bouwen van een nieuwe  

woning 
2022-0712 21-06-2022 Staverdense Beek 22 Biddinghuizen, vernieuwen van het balkon 
2022-0271 22-06-2022 Parkresidentie fase 2A kavel 25 te Dronten, nieuwbouw woning 
2022-0679 13-06-2022 Dronten kad. Sectie D 2753, wijzigen van de afmetingen schakelkast 

windpark xy-wind 
 
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 15 juni 2022 tot en met woensdag 22 juni 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0224 Parkresidentie fase 2A kavel 34 te Dronten, bouwen van een nieuwe woning  
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 16 juni 2022 tot en met 
woensdag 22 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2021-0870 Bloemenzoom G 3108 Swifterbant, bouwen van een nieuwe 
woning  

V 21-06-2022 

2021-1132 Marsweg 5 Dronten, verbouwen van de woning V 16-06-2022 
2022-0335 Ploegschaar 8 Biddinghuizen, bouwen van een woning V 22-06-2022 
2022-0501 Wisentweg 13 C Dronten, tijdelijk huisvesten van studenten (voor 

een periode van 10 jaar) 
V 21-06-2022 

2022-0539 De Boeg Dronten, kappen van 7 bomen aan de zuid VV 21-06-2022 
2022-0587 Eemland 19 Dronten, vervangen van de kozijnen aan de vorkant 

van het huis en de zijkant van de tweede verdieping 
V 21-06-2022 

2022-0616 Wisentweg 13 C Dronten, kappen van 4 bomen VV 22-06-2022 
2022-0618 Installatieweg 4 Dronten, plaatsen van een zeecontainer V 22-06-2022 
2022-0658 Mark 57 Dronten, plaatsen van een dakkapel op de voorgevel V 20-06-2022 
  
* = 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.  
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Bekendmakingen

Bijeenkomst veteranen
Vorige week was de eerste gemeentelijke veteranendag in Dronten. Alle veteranen, actief dienend 
en post-actief, uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant waren voor deze lokale veteranendag 
uitgenodigd door burgemeester Gebben. Er kwamen ongeveer 40 veteranen met een introducé 
naar het gemeentehuis voor een informeel samenzijn. Zo konden ze herinneringen ophalen en 
genieten van een lopend buffet.

Inspiratiesessie visievorming
en groeiopgave

De gemeente Dronten is een traject gestart om tot een integrale visie op de leefomgeving te 
komen, waarbij ze voor een groeiopgave staat. Om inbreng te verzamelen voor deze visievorming 
en groeivraag heeft de gemeenteraad Riek Bakker uitgenodigd voor een inspiratiesessie. Zij is 
stedenbouwkundige en daarnaast voormalig hoogleraar stedenbouwkunde aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. De gemeenteraad wil met haar onderzoeken wat er op je af komt in 
zo’n traject en welke scenario’s passend zijn bij de gemeente Dronten.

Riek Bakker start met een presentatie. Ze benoemt vanuit de Drontense context wat de mogelijk-
heden, kansen, valkuilen en aandachtspunten bij een groeiopgave. Daarna is er een open onder-
ling gesprek over het verkennen van denkbare en haalbare scenario’s. Ook thema’s zoals de rol en 
positie van de agrarische sector, verduurzaming, vitaliteit en mobiliteit komen aan bod.

Wil je ook meedenken over de leefomgeving en groeiopgave van de gemeente Dronten? 
Dan ben je van harte welkom om aan te schuiven op dinsdag 5 juli, vanaf 19.30 uur, in de Raadzaal 
van het Huis van de Gemeente, Dronten.

Reisdocument verlengen
Ga je op vakantie naar het buitenland? Voorkom problemen en controleer op tijd of je reisdocu-
ment nog geldig is. Is je paspoort of ID (binnenkort) verlopen? Maak dan snel een afspraak via 
www.afspraakmaken.dronten.nl/internetafspraken om je nieuwe reisdocument aan te vragen. 
Daarmee voorkom je extra kosten voor een spoedaanvraag. Let op, de wachttijd is langer dan 
normaal. 

Extra service: kun je overdag niet naar het gemeentehuis om je rijbewijs of paspoort aan te
vragen? In verband met de zomerperiode kan dit van 21 juni tot en met 26 juli ook op de
dinsdagavond van 17.30 tot 20.00 uur. Dit kan uitsluitend op afspraak en alleen voor het
aanvragen en ophalen van reisdocumenten en rijbewijzen. Overige producten kunnen digitaal 
en/of overdag worden aangevraagd.

Voor meer informatie over wat er nodig is voor het aanvragen van een document en het maken 
van een afspraak ga je naar www.dronten.nl/direct-regelen/burgerzaken.

Herstelnetwerk
Voor het op te zetten Herstelnetwerk in Dronten, zijn er 3 werkgroepen gestart
(Ontmoeting, Voorlichting en Werk). Vanuit de werkgroep Werk is er een inloop gestart 
voor vragen over (weer) aan het werk gaan. Deze inloop zal elke 1e en 3e maandag van 
de maand plaatsvinden in de Meerpaal, van 12.30 uur tot en met 14.00 uur.
Bekijk de flyer om het nog eens rustig door te lezen.

Namens het Herstelnetwerk, Daniëlla Woudwijk-Dijkstra
Ervaringsdeskundige belangenbehartiger 

Standplaatsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV), het Standplaatsenbeleid gemeente Dronten en de bijbehorende beleidsregels de 
volgende vergunningen verleend voor het innemen van een standplaats:

Verleend
2022-0699 voor de verkoop van verse en gebakken vis en visspecialiteiten wekelijks op woensdag 
van 9.00 tot 18.00 aan de Zuidsingel A te Swifterbant. Verzonden op 20 juni 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 telefoon 14 0321.

Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen binnen een termijn van 6 weken na de dag van verzending van de be-
schikking 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 voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Post-
bus 16005, 3500 DA Utrecht.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het team Vergunningen, Handhaving en Veiligheid via  tele-
foon 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 voorziening kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

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

2022-0493,  Meerpaalplein en winkelcentrum Suydersee in Dronten, organiseren van de
Meerpaaldagen 2022 van 11 augustus tot en met 13 augustus 2022, verzonden op 16 juni 2022

2022-0358, Walibi Holland Biddinghuizen, organiseren van Lowlands 2022 van 18 tot en met

22 augustus 2022, verzonden op 13 juni 2022

2022-0510, Havenkade en Het Maaiveld Biddinghuizen, organiseren van een sleepbootdag op
27 augustus 2022 en de kermis van 24 tot en met 27 augustus 2022, verzonden op 22 juni 2022 

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

Vooraankondiging en inspraak voorontwerp bestemmings-
plan Ketelhaven – Woonontwikkeling Lands End (D5004)
Het college van Dronten maakt ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de herontwikkeling van de buitendijkse landtong 
bij Ketelhaven. Het plangebied ligt buitendijks en omvat de landtong en de Inter Marinahaven ten 
westen van de landtong. Aan de zuidzijde vormt de waterkering de begrenzing.
Het nieuwe bestemmingsplan omvat de ontwikkeling van 54 appartementen, 1 woning en een 
horecapunt (inclusief bedrijfswoning) met bijbehorende parkeervoorzieningen en de mogelijk-
heid om als recreant/passant te verblijven op Lands End door een wandelroute op de landtong. De 
westelijke jachthaven Inter Marina heeft 70 ligplaatsen en wordt gerenoveerd en gemoderniseerd. 
Het bestaande havenkantoor wordt verplaatst naar de zuidzijde van Lands End.

Vooraankondiging 
Dit is een vooraankondiging. Hiertegen kunt u geen zienswijzen indienen (artikel 1.3.1 lid 2 Bro). 
Ook is het nog niet mogelijk voor onafhankelijke instanties om advies uit te brengen over ons 
voornemen.

Inspraak
Op basis van de gemeentelijke inspraakverordening maakt het college van Dronten bekend dat 
het voorontwerp bestemmingsplan Ketelhaven – Woonontwikkeling Lands End (D5004) ter inzage 
ligt.
U kunt de betreffende stukken inzien van 30 juni 2022 tot en met 10 augustus 2022 bij de
publieksbalie van het gemeentehuis op afspraak. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Tijdens de inzageperiode kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie inbrengen.
Deze kunt u richten aan het college van Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling, Postbus 100, 
8250 AC  DRONTEN. U kunt geen inspraakreactie per email indienen. Voor een mondelinge reactie 
kunt u een afspraak maken met dhr. E. Heldoorn via het telefoonnummer 14 0321.

Dronten, 29 juni 2022.
Het college van Dronten, secretaris drs. T. van Lenthe, burgemeester drs. J.P. Gebben.



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

Verkeersbesluit
Bij het team Gebiedsontwikkeling – Verkeer in het gemeentehuis te Dronten liggen de volgende 
genomen verkeersbesluiten inclusief bijbehorende tekening ter inzage:
- Het verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerplaats voor een doelgroep en een laad- en 

losgebied. De locatie waar dit ingesteld wordt is aan De Noord te Dronten, 2022-282700, 
verzonden op 27 juni 2022

- Het verkeersbesluit tot het instellen van een onverplicht fietspad en gehandicaptenparkeer-
plaats. De locatie waar dit ingesteld wordt is aan de Dukdalf te Dronten, 2022-282713, 
verzonden op 27 juni 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, schriftelijk of digitaal bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van Dronten 
resp. de heffingsambtenaar van Dronten, t.a.v. Afdeling Concern diensten.

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

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer 
Ontwerpbesluit maatwerkvoorschriften 
Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij het voornemen hebben
maatwerkvoorschriften op te leggen voor:

Omschrijving: voor het lozen van afvalwater via de gemeentelijke hemelwaterriolering in het 
oppervlaktewater.
Aan : Plukon Convenience Dronten B.V.
Locatie : Cellebroederspoort 4 in Dronten

Ter inzage
Het ontwerpbesluit is van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 voor iedereen in te zien in het
gemeentehuis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Dronten, De Rede 58 in Dronten. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Zienswijzen 
Tijdens de periode van terinzagelegging van zes weken kan iedereen schriftelijk of mondeling 
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het bevoegd gezag 
p/a Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV), Postbus 2341, 8203 AH Lelystad. 
Zienswijzen moeten worden ondertekend en ten minste naam en adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijzen zijn gericht en een 
motivering bevatten. 
Voor het geven van mondelinge zienswijzen kan via het secretariaat van de OFGV
telefoonnummer 088 - 63 33 000 een afspraak worden gemaakt.

Vragen
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de OFGV via telefoonnummer 088 – 63 33 000
of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-001912

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Besluit
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een omgevingsvergunning
activiteit milieu hebben verleend voor:

Omschrijving : Uitbreiding biogasinstallatie Torenhoeve groengas/CO2
Aanvrager : De Torenhoeve Holding B.V.
Locatie  : Zeebiesweg 33 in Biddinghuize

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend. Het besluit is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage
Het besluit is vanaf 25 juni 2022 in te zien op de website Officiële bekendmakingen en digitaal
met de aanvraag en bijbehorende gegevens voor iedereen op te vragen bij de OFGV via telefoon-
nummer: 088-63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Daarnaast zijn het besluit, de aanvraag en
bijbehorende gegevens tijdens een periode van zes weken voor iedereen in te zien in het
gemeentehuis van Dronten, De Rede 58 in Dronten. Hiervoor kunt u een afspraak maken via de 
website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Beroep
Vanaf één dag na de start van de terinzagelegging kan tijdens een periode van zes
weken beroep aangetekend worden tegen dit besluit. Het beroepschrift moet ingediend
worden bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500
DA Utrecht. Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste naam en adres
van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht en de gronden van het beroep (motivering) bevatten.

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde beroepstermijn in werking en het 
aantekenen van beroep schorst deze inwerkingtreding niet. Als de onmiddellijke uitvoering van 
dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kunt u daarnaast een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Neder-
land, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat 
hierover een beslissing is genomen. Voor het indienen van beroep en een voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 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 OFGV via telefoonnummer 088 – 63 33 000
of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-014102

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dronten maakt bekend dat zij een 
vergunning voor het milieuneutraal veranderen hebben verleend voor:

Omschrijving : Uitvoeren testen en pilots AWZI Dronten  
Aanvrager : Waterschap Zuiderzeeland 
Locatie  : Installatieweg 4 in Dronten
Verzenddatum : 17 juni 2022

Ter inzage
Het besluit, de aanvraag en bijbehorende gegevens zijn voor iedereen in te zien in het gemeente-
huis en kunnen digitaal opgevraagd worden bij Dronten, De Rede 58 in Dronten. Hiervoor kunt u 
een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer: 140321.

Bezwaar
Het besluit treedt in werking de dag na de in deze publicatie genoemde verzenddatum. 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 Bezwaarschriftencommissie, 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 indienen bij de voorzieningenrechte
 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: Z2022-006749

Bekendmakingen

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.


