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Wekelijkse informatiepagina van de gemeente dronten

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 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 Bremerbergweg 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.

• De Beursstraat is van 1 juli tot en met 22 juli afgesloten in beide richtingen voor herinrichting 
en onderhoud van de weg. Beursstraat nummer 5 tot en met 57 zijn wel bereikbaar vanaf de 
rotonde.

Werkzaamheden

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

• Van 3 tot en met 9 juli wordt er gecollecteerd voor Hartekind. 
• Van 10 tot en met 3 september is een collectevrije periode in verband met de zomervakantie. 

Collectes

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

Oekraïense vluchtelingen zoeken werk
De afgelopen periode heeft de gemeente Dronten vele vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen 
op de locaties van het Koetshuis en Resort Zuiderzee in Biddinghuizen, en in het oude Rabobank 
gebouw in Dronten. Een groot deel van deze mensen heeft aangegeven graag aan het werk te 
willen.

Er is een groot tekort aan personeel in Nederland. De gemeente Dronten is daarom druk bezig om 
mensen uit deze doelgroep onder te brengen bij verschillende werkgevers en uitzendbureaus. Di-
verse mensen zijn al succesvol aan een baan geholpen, maar er zijn nog veel gemotiveerde dames 
en heren die aan de slag willen.

Bent u op zoek naar personeel of wilt u graag meer informatie over wat de gemeente voor u kan 
betekenen?  
Neem dan contact op met George van Heukelom, accountmanager Werk bij de gemeente Dronten. 
U kunt hem bereiken op 06-12685242 of mailen naar g.van.heukelom@dronten.nl

Succesvolle terugkeer Defqon.1  
naar Biddinghuizen
Na drie jaar zonder evenementen blikken de gemeente en organisatie van Defqon.1 Weekend 
Festival terug op een zeer geslaagde 2022 editie van het evenement. Het evenement vond dit jaar 
voor het eerst vier dagen plaats, van donderdag 23 juni tot en met zondag 26 juni. Over het hele 
weekend verwelkomde het evenement bijna 100.000 bezoekers uit ruim 100 verschillende landen 
op het festivalterrein in Biddinghuizen, waarvan 50.000 op de camping verbleven.

Nieuw clubgebouw Survivalrun Vereniging 
officieel geopend

Het buitengebied krijgt tips over afval 
scheiden

Op zaterdagochtend 25 juni is het nieuwe clubgebouw van Survivalrun Vereniging Dronten aan 
de Drieslag 23 in Dronten officieel geopend. Onder toeziend oog van bestuur, verenigingsleden 
en publiek, hakte wethouder Siert Jan Lap het touw met daaraan de sleutel door. Na overhandi-
ging van de sleutel aan voorzitter Ian Geschiere was de opening een feit. Voor de vereniging is dit 
pand een lang gekoesterde wens die waarheid is geworden.

In het buitengebied vinden extra containercontroles plaats. Inwoners die hier wonen hebben 
hierover een brief ontvangen samen met een folder met tips om hun afval nog beter te scheiden. 

Wethouder Lazise Hillebregt (in het midden) ging met medewerkers afvalinzameling Asim Zepcan 
en Renata Knoop mee tijdens een controle. Ze zegt: ‘Een duurzame toekomst met minder rest-
afval, waarin afval beter wordt gescheiden. Dat is de koers van de gemeente Dronten. Tijdens de 
controles richten we ons voornamelijk op Plastic Blik en Drinkpakken (PBD).’

Tijdens deze controles van de PBD-containers laten we door middel van containerhangers weten 
of het afval goed gescheiden is of niet. Gaat het goed, dan krijg je een bedankje. Gaat het niet 
goed, dan geven we tips.

Bekendmakingen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer,  
ingediende meldingen Windplan Groen

Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij meldingen hebben ontvangen 
van Windplan Groen voor: Omschrijving: definitieve windturbinekeuze voor de windparken inclu-
sief geluid- en slagschaduwrapporten. 

Windplan Groen

windpark melder kenmerk

Ansjovistocht Windpark Ansjovisstroom B.V. Z2022-000040

Hanze Windpark Hanze B.V. Z2022-000050

Hoge Vaart-Zuid Windpark Hoge Vaart-Zuid B.V. Z2022-000051

Vires Venti Windpark Vires Venti B.V. Z2022-000053

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 donderdag 23 juni 2022 tot en met 
donderdag 30 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0720 24-06-2022 Ultramarijn 9 Dronten, bouwen van een bijgebouw met kelder 
2022-0721 24-06-2022 De Aar 2 Dronten, realiseren van 4 inritten en verplaatsen van een 

lantaarnpaal 
2022-0724 24-06-2022 De Patrijs 5 Dronten, aanvragen van een vergunning voor een bestaande 

berging en veranda 
2022-0725 24-06-2022 Stobbenweg 18 Dronten, realiseren van een systeembouw  

machineberging van 15x30meter op bestaand bouwblok agrarisch erf 
2022-0726 26-06-2022 Harenberg 67 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar 5 meter 
2022-0727 26-06-2022 Klingenweg 3 Swifterbant, realiseren van een prive op- en afrit met 

parkeergelegenheid 
2022-0733 28-06-2022 Mergelland 16 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0734 28-06-2022 Rendierweg 17 Dronten, dempen en teruggraven van sloten 
2022-0288 29-06-2022 Parkresidentie fase 2A, kavel 27 Dronten, bouwen van een woning 
2022-0736 28-06-2022 Lancasterdreef 37 A Dronten, vervangen van een bestaand raam  

in de hal door een extra deur 
2022-0719 23-06-2022 Het Zwarte Water 77 Dronten, brandveilig gebruiken van het pand 
2022-0392 29-06-2022 Dronten kad. Sectie G 4585 Poort van Dronten, bouwen van een 

machinefabriek 
2022-0737 29-06-2022 Dronten kad. Sectie B 3723, nieuw te bouwen bedrijfsverzamelpand 
  
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 22 juni 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0650 Dreef 40 Biddinghuizen, vervangen van een houten draagbalk voor een stalen 

draagbalk in het balkon  
 
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 23 juni 2022 tot en met 
woensdag 29 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0129 Staverdense Beek 9 Dronten, bouwen van een woning V 27-06-2022 
2022-0355 De Aar 2 Dronten, verbouwen van het bestaande bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0359 De Smaragd 8 Swifterbant, verbouwen van het dakterras aan de 

voorzijde tot slaapkamer 
V 24-06-2022 

2022-0494 De Morgen 12 Dronten, plaatsen van een erker aan straatzijde en 
vergroten garage 

V 23-06-2022 

2022-0505 Ellerweg 21 Biddinghuizen, kappen van een boom VV 27-06-2022 
2022-0508 Vossemeerdijk 12 A Dronten, aanvragen van een nieuw termijn 

voor het huidige tiny house project 
V 23-06-2022 

2022-0585 De Rede 16 Dronten, renoveren van het dak V 23-06-2022 
2022-0633 De Oude IJssel 2 Dronten, uitbreiden van een bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0634 Noordwijkselaan 20 Dronten, bouwen van een nieuwe woning met 

berging  
V 27-06-2022 

2022-0666 De Zaan 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

V 27-06-2022 

2022-0676 Spijkweg 30 Biddinghuizen, nieuwbouw opslagloods tbv stalling 
materieel 

V 23-06-2022 

2022-0685 De Houtsnip 27 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde op de 
1e verdieping 

V 23-06-2022 

  
* = 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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in de hal door een extra deur 
2022-0719 23-06-2022 Het Zwarte Water 77 Dronten, brandveilig gebruiken van het pand 
2022-0392 29-06-2022 Dronten kad. Sectie G 4585 Poort van Dronten, bouwen van een 

machinefabriek 
2022-0737 29-06-2022 Dronten kad. Sectie B 3723, nieuw te bouwen bedrijfsverzamelpand 
  
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 22 juni 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0650 Dreef 40 Biddinghuizen, vervangen van een houten draagbalk voor een stalen 

draagbalk in het balkon  
 
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 23 juni 2022 tot en met 
woensdag 29 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0129 Staverdense Beek 9 Dronten, bouwen van een woning V 27-06-2022 
2022-0355 De Aar 2 Dronten, verbouwen van het bestaande bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0359 De Smaragd 8 Swifterbant, verbouwen van het dakterras aan de 

voorzijde tot slaapkamer 
V 24-06-2022 

2022-0494 De Morgen 12 Dronten, plaatsen van een erker aan straatzijde en 
vergroten garage 

V 23-06-2022 

2022-0505 Ellerweg 21 Biddinghuizen, kappen van een boom VV 27-06-2022 
2022-0508 Vossemeerdijk 12 A Dronten, aanvragen van een nieuw termijn 

voor het huidige tiny house project 
V 23-06-2022 

2022-0585 De Rede 16 Dronten, renoveren van het dak V 23-06-2022 
2022-0633 De Oude IJssel 2 Dronten, uitbreiden van een bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0634 Noordwijkselaan 20 Dronten, bouwen van een nieuwe woning met 

berging  
V 27-06-2022 

2022-0666 De Zaan 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

V 27-06-2022 

2022-0676 Spijkweg 30 Biddinghuizen, nieuwbouw opslagloods tbv stalling 
materieel 

V 23-06-2022 

2022-0685 De Houtsnip 27 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde op de 
1e verdieping 

V 23-06-2022 

  
* = 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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Kennisgevingen Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
 
Aangevraagde omgevingsvergunningen 
Het college van Dronten maakt bekend dat het in de periode van donderdag 23 juni 2022 tot en met 
donderdag 30 juni 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0720 24-06-2022 Ultramarijn 9 Dronten, bouwen van een bijgebouw met kelder 
2022-0721 24-06-2022 De Aar 2 Dronten, realiseren van 4 inritten en verplaatsen van een 

lantaarnpaal 
2022-0724 24-06-2022 De Patrijs 5 Dronten, aanvragen van een vergunning voor een bestaande 

berging en veranda 
2022-0725 24-06-2022 Stobbenweg 18 Dronten, realiseren van een systeembouw  

machineberging van 15x30meter op bestaand bouwblok agrarisch erf 
2022-0726 26-06-2022 Harenberg 67 Biddinghuizen, verbreden van de inrit naar 5 meter 
2022-0727 26-06-2022 Klingenweg 3 Swifterbant, realiseren van een prive op- en afrit met 

parkeergelegenheid 
2022-0733 28-06-2022 Mergelland 16 Dronten, plaatsen van een dakkapel 
2022-0734 28-06-2022 Rendierweg 17 Dronten, dempen en teruggraven van sloten 
2022-0288 29-06-2022 Parkresidentie fase 2A, kavel 27 Dronten, bouwen van een woning 
2022-0736 28-06-2022 Lancasterdreef 37 A Dronten, vervangen van een bestaand raam  

in de hal door een extra deur 
2022-0719 23-06-2022 Het Zwarte Water 77 Dronten, brandveilig gebruiken van het pand 
2022-0392 29-06-2022 Dronten kad. Sectie G 4585 Poort van Dronten, bouwen van een 

machinefabriek 
2022-0737 29-06-2022 Dronten kad. Sectie B 3723, nieuw te bouwen bedrijfsverzamelpand 
  
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 22 juni 2022 tot en met woensdag 29 juni 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0650 Dreef 40 Biddinghuizen, vervangen van een houten draagbalk voor een stalen 

draagbalk in het balkon  
 
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 23 juni 2022 tot en met 
woensdag 29 juni 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0129 Staverdense Beek 9 Dronten, bouwen van een woning V 27-06-2022 
2022-0355 De Aar 2 Dronten, verbouwen van het bestaande bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0359 De Smaragd 8 Swifterbant, verbouwen van het dakterras aan de 

voorzijde tot slaapkamer 
V 24-06-2022 

2022-0494 De Morgen 12 Dronten, plaatsen van een erker aan straatzijde en 
vergroten garage 

V 23-06-2022 

2022-0505 Ellerweg 21 Biddinghuizen, kappen van een boom VV 27-06-2022 
2022-0508 Vossemeerdijk 12 A Dronten, aanvragen van een nieuw termijn 

voor het huidige tiny house project 
V 23-06-2022 

2022-0585 De Rede 16 Dronten, renoveren van het dak V 23-06-2022 
2022-0633 De Oude IJssel 2 Dronten, uitbreiden van een bedrijfspand V 27-06-2022 
2022-0634 Noordwijkselaan 20 Dronten, bouwen van een nieuwe woning met 

berging  
V 27-06-2022 

2022-0666 De Zaan 11 Dronten, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
van de woning 

V 27-06-2022 

2022-0676 Spijkweg 30 Biddinghuizen, nieuwbouw opslagloods tbv stalling 
materieel 

V 23-06-2022 

2022-0685 De Houtsnip 27 Dronten, plaatsen dakkapel aan de voorzijde op de 
1e verdieping 

V 23-06-2022 

  
* = 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.  
 
 

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

Hondtocht 3 Windpark Hondtocht 3 B.V. Z2022-000055

XY Wind Windpark XY Wind B.V. Z2022-000059

Kubbeweg 2 Windpark Kubbeweg 2 B.V. Z2022-000061

Oldebroekertocht 3 Windpark Oldebroekertocht 3 B.V. Z2022-000058

Olsterwind Windpark Olsterwind B.V. Z2022-001124

Zeebiestocht Windpark Zeebiestocht II B.V Z2022-001179
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.  
Er zijn daarom geen mogelijkheden 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 het telefoonnummer 14 
0321. Voor een afspraak na 15 juli 2022 vraagt u naar de administratie van het team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving. 

Terinzagelegging ontwerp besluiten Herontwikkeling  
Flevomanege
Het college van Dronten maakt bekend dat er voor het plan ‘Dronten – Herontwikkeling  
Flevomanege (D1007)’ besluiten ter inzage liggen. Het plangebied ligt aan De Zuid, ter plaatse 
van de huidige manege met bijbehorende weidegronden. Het nieuwe bestemmingsplan maakt 
de ontwikkeling van 141 woningen mogelijk, bestaande uit vrijstaande woningen, rijenwoningen, 
twee-onder-één kapwoningen en appartementen. 

Op dit plan is (afdeling 2 van) de Crisis- en herstelwet van toepassing, omdat sprake is van de 
bouw van meer dan 11 woningen (conform bijlage l Chw). In vergelijking met het vorige bestem-
mingsplan is in dit plan het volgende gewijzigd:

• Artikel 4.2.2 lid b uit de planregels is geschrapt: dit betrof de welkomstboog;
• De maximale bouwhoogtes van een groot aantal bouwvlakken is 0,5m teruggebracht. 
• De toelichting van het bestemmingsplan is op onderdelen aangevuld, zoals de waterparagraaf, 

ecologie, geluid, de mer-beoordeling en het participatiedossier.

De volgende ontwerp besluiten liggen ter inzage;
1. Ontwerp Chw bestemmingsplan “Dronten – Herontwikkeling Flevomanege (D1007)” 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 besluit hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder, vanwege een hogere ge-

luidsbelasting op een aantal (nieuwe) woningen;
4. Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Locatie Flevomanege Dronten’.

U kunt de betreffende stukken van 7 juli 2022 tot en met 17 augustus 2022 inzien bij de  
publieksbalie van het gemeentehuis (op afspraak) of op dronten.ikpraatmee.nl onder   
‘Wonen aan De Zuid’. Het bestemmingsplan is ook beschikbaar op  
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0303.D1007-ON01. 

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke zienswijze indienen tegen de ontwerp besluiten 
bij de gemeenteraad van de gemeente Dronten. Op het beeldkwaliteitsplan kunt u een 
inspraakreactie kenbaar maken bij het college. U kunt uw zienswijze en/of inspraakreactie 
indienen bij het college van de gemeente Dronten, t.a.v. team Gebiedsontwikkeling,  
Postbus 100, 8250 AC  Dronten. U kunt geen zienswijze of inspraakreactie per e-mail indienen. 
Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze of inspraakreactie indienen. Dit kan 
door een afspraak te maken met dhr. E. Heldoorn of een collega, via telefoonnummer 14 0321. 

De gemeenteraad dient binnen twaalf weken na afloop van de inzagetermijn een besluit te 
nemen tot vaststelling van het bestemmingsplan.Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het 
bestemmingsplan ter visie met de mogelijkheid tot het indienen van een beroepschrift en/of een 
voorlopige voorziening bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak.  Het beeld- 
kwaliteitsplan wordt na inspraak door de gemeenteraad vastgesteld. Het is niet mogelijk beroep  
in te stellen tegen het vastgestelde beeldkwaliteitsplan.

Dronten, 6 juli 2022.
Het college van Dronten, secretaris, drs. T. van Lenthe en burgemeester, drs. J.P. Gebben. 

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.

mailto:g.van.heukelom@dronten.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen_p?planidn=NL.IMRO.0303.D1007-ON01

