
Week 34  |  24 augustus 2022

Wekelijkse informatiepagina van de gemeente Dronten

Datum Tijd Activiteit Locatie
01-09-2022 19:30 - 22:30 uur Beeldvormende vergadering Huis van de Gemeente
08-09-2022 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

• Vanaf 22 augustus tot en met 9 september is een deel van de Swifterringweg afgesloten in 
verband met onderhoud. Dit is tussen de tunnelbak van Observatorium Robert Morris tot aan 
de nieuwe rotonde van de Klokbekertocht. De autoweg is afgesloten, maar het fietspad blijft 
open. De afslag naar de Klokbekerweg is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. 

• Vanaf 22 augustus tot en met 23 september is de Harenberg in Biddinghuizen in beide 
richtingen afgesloten voor de aanleg van drainage en definitief straatwerk. 

• Vanaf 20 augustus tot 14 oktober is de Bremerbergweg afgesloten voor de tweede fase van 
het onderhoud aan de weg. De afsluiting is tussen komgrens Biddinghuizen en de rotonde 
N306 Harderdijk/Spijkweg.

Werkzaamheden

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

Van 10 juli 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 

Wabo (Kennisgevingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

Bekendmakingen

Ontheffing verbranden snoeihout
Periode 1 oktober 2022 tot en met 30 april 2027

De volgende ontheffingen zijn verleend en verzonden aan:
- Elandweg 9 Swifterbant, verzonden op 17-08-2022
- Wisentweg 40 Swifterbant, verzonden op 17-08-2022
- Wisentweg 22 Dronten, verzonden op 17-08-2022
- Stobbenweg 22 Dronten, verzonden op 17-08-2022
- Tarpanweg 15 Swifterbant, verzonden op 17-08-2022
- Sprengerlaan 7 Dronten, verzonden op 17-08-2022 

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 
beschikking 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 beschik-
king 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. 

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

2022-0625,  evenemententerrein bij Walibi, Spijkweg Biddinghuizen, Agro techniek - groen tech-
niek Holland van 14 t/m 17 september 2022 op het evenemententerrein bij Walibi,
verzonden op 12-08-2022

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

Kennisgeving Ontgrondingenwet 
Besluit 
Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij een ontgrondingenvergunning hebben 
verleend voor: 
Omschrijving : graven van nieuw watersysteem 
Aanvrager : Staatsbosbeheer 
Locatie  : Spijkweg 9 in Biddinghuizen 
Verzenddatum : 16 augustus 2022 

Ter inzage 
Het besluit is vanaf 18 augustus 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 telefoonnummer: 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 1 in Dronten.
Hiervoor kunt u een afspraak maken via de website www.dronten.nl of telefoonnummer 14 0321. 

Bezwaar 
De termijn van zes weken voor het indienen van een bezwaar start op de dag na de verzending 
van het besluit aan de aanvrager. 
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
Gedeputeerde staten van Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad. 

Voorlopige voorziening
Het besluit treedt de dag na de in deze publicatie genoemde bezwaartermijn in werking en het 

Help mee aan de veiligheid in de
gemeente Dronten. Doe mee met Burgernet

www.burgernet.nl

Ondermijningsdag Meerpaalplein
Weet jij hoe je een drugslab kunt herkennen? Ontdek het op de ondermijningsdag op 
woensdag 31 augustus!

Ondermijning betekent dat criminelen andere mensen en legale bedrijven betrekken bij hun 
georganiseerde, illegale activiteiten. Op deze speciale dag willen we je meer vertellen over de 
gevaren van drugscriminaliteit.

Je vindt er onder andere een zogenoemde ondermijningscontainer met informatie over de 
productie en handel van drugs en de criminaliteit die er mee samen gaat.  Daarnaast zijn er 
kramen van de Politie, het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en van Meld Misdaad 
Anoniem.

De ondermijningsdag is te bezoeken van 9:00 tot 15:00 uur op het Meerpaalplein in Dronten,
kom jij ook kijken?

16.000 huishoudens krijgen nieuwe 
minicontainers

Zo’n 16.000 huishoudens in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant krijgen nieuwe minicontai-
ners. Hun minicontainers zijn aan vervanging toe. Deze week verstuurt de gemeente Dronten een 
brief waarin staat hoe het vervangen van de containers in zijn werk gaat.
 
De gemeente vervangt de minicontainers voor Groente, Fruit, en Tuinafval (GFT), papier en Plastic 
Blik en Drinkpakken (PBD). Na het innemen en vervangen worden alle containers geregistreerd 
met een chip. De chip registreert de container bij het adres.
 
Standaard hebben de minicontainers een inhoud van 240 liter. Het is eenmalig gratis mogelijk
om een kleinere container (180 liter) te bestellen. Inwoners die dit willen, kunnen dit voor
24 september 2022 aangeven via de website containerkeuzedronten.nl. Het ruilen van mini-
containers vindt per wijk plaats in de maanden oktober, november en december 2022.
Hier worden inwoners op een later moment via een brief over geïnformeerd.

Inwoners van veel nieuwbouwwijken of huishouders die de afgelopen 10 jaar al nieuwe mini-
containers ontvingen, krijgen geen nieuwe containers. Wél krijgen zij eenmalig de mogelijkheid 
om te kiezen voor een kleiner formaat container en worden de bakken voorzien van een chip.
Alle GFT-containers krijgen een groen deksel.

In de brief staat het speciale telefoonnummer waar u terecht kunt met al uw vragen.

Eenmalige energietoeslag lagere
inkomens
De energieprijzen zijn het afgelopen jaar hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden 
euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het 
sociaal minimum kunnen een eenmalige energietoeslag van € 1.300 krijgen. De energietoeslag is 
in juli 2022 verhoogd van € 800 naar € 1.300.  
Heeft u eerder al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niks te doen. Wij zorgen ervoor dat u de extra
€ 500 automatisch ontvangt.

U heeft recht op de energietoeslag als u als huishouden een inkomen hebt dat lager is dan
130 procent van de geldende uitkeringsnorm exclusief vakantie toeslag. Dit is voor: 
• een alleenstaande (ouder) € 1.348,26 netto;
• gehuwden/samenwonenden € 1.926,08 netto.

Voor pensioengerechtigden gelden hogere bedragen. 130 procent van de uitkeringsnorm
exclusief vakantietoeslag is voor:
• een alleenstaande (ouder) € 1.498,13 netto;
• gehuwden/samenwonenden € 2.028,53 netto.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022:
• in een inrichting verblijft (volgens artikel 1, onderdeel f van de Participatiewet); of
• jonger bent dan 21 jaar; of
• dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres heeft in de gemeente;
• inwonend bent (kostendelersnorm).

Bent u student? Dan kunt u (na een recente uitspraak van een rechtbank) wel recht hebben op de 
energietoeslag. U moet dan wel kunnen aantonen dat u zelf een energiecontract hebt.

U kunt tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen via www.dronten.nl (zoek op
energietoeslag). Of haal een formulier op in het Huis van de Gemeente Dronten, De Rede 1.

Het ontvangen van de energietoeslag heeft geen gevolgen voor de huur-, zorg- of kinderopvang-
toeslag. Ook heeft het geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering, bijvoorbeeld 
een Wajong-uitkering.
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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 10 augustus 2022 tot en met 
woensdag 17 augustus 2022 de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning heeft ontvangen.  
 
Dossier Ontvangst Omschrijving  
2022-0866 04-08-2022 Erve Brooks 38 Biddinghuizen, verbreden van de (nog aan te leggen 

 wegens nieuwbouw) uitweg van 3,50 meter naar 5,0 meter 
2021-1364 04-08-2022 Het Spint 2 Dronten, uitbreiden van de woning door een opbouw op de 

garage 
2022-0868 04-08-2022 Harenberg 73 Biddinghuizen, verbreden van de aansluiting (op 

gemeentegrond) naar de oprit van 3,5 meter naar 5 meter 
2022-0867 04-08-2022 Hemsink 16 Biddinghuizen, plaatsen van een dakkapel 
2022-0863 03-08-2022 Bosweg, kad. sectie H 479 Swifterbant, bouwen van een woning 
2022-0880 12-08-2022 De Mui Swifterbant, bouwen van 18 garageboxen 
2022-0881 14-08-2022 Hanzeweg 19 Dronten, bouwen van een zwembad met overkapping 
2022-0887 16-08-2022 Abbertweg 8 Dronten, vervangen van twee oude toiletgebouwen met een 

afdak door een nieuw gebouw 
2022-0890 16-08-2022 Timmerliedengilde 20 Dronten, aanpassen van de kozijnen 
2022-0895 17-08-2022 Handelsweg-Noord 25 Dronten, bouwen van een nieuwe machineberging 
  
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 maandag 8 augustus 2022 tot en met woensdag 17 augustus 2022 zijn op verzoek van de 
aanvrager de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning ingetrokken.  
 
Dossier Omschrijving  
2022-0773 De Kil 1 Swifterbant, demonteren van landbouwvoertuigen  
2022-0719 Het Zwarte Water 77 Dronten, brandveilig gebruiken van het pand  
2022-0879 Timmerliedengilde 20 Dronten, vervangen van de houten kozijnen aan de voorzijde 

door kunststof kozijnen  
 
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 
 
2022-0696 Dronten kad. Sectie D 2869, wijzigingen van de afmetingen schakelkasten van het 

gesloten distributiesysteem (gds) van windplan groen  
2022-0412 Installatieweg Dronten, bouwen van een loods voor de verwerking en verkoop van   

gerecyclede metalen  
 
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 woensdag 3 augustus 2022 tot en met 
woensdag 17 augustus 2022 een beschikking (besluit) op de volgende reguliere aanvragen heeft  genomen.  
 
Dossier Omschrijving *Soort 

besluit 
Verzonden 

2022-0536 Eindhovenschelaan 21 Dronten, bouwen van een woning V 05-08-2022 
2022-0704 Biddinghuizen Lowlands Zuid kad sectie D 2026, tijdelijk parkeren 

van voertuigen 
V 08-08-2022 

2022-0325 Noordwijkselaan 22 Dronten, bouwen van een woning  V 11-08-2022 
2022-0385 Wentelploeg 13 J Biddinghuizen, realiseren van 17 bedrijfsunits 

door verbouwing van het voormalig pand  
V 11-08-2022 

2022-0413 De Maalstroom 6 Swifterbant, plaatsen van een tijdelijke 
betonmortelcentrale van maximaal 2 jaar 

V 15-08-2022 

2022-0452 Dronten, plaatsen van imagoborden langs diverse wegen in de 
gemeente Dronten leidend naar windplan groen 

V 17-08-2022 

2022-0609 Rietweg 3 A Dronten, plaatsen van bouwketen op het ketenpark 
van windplan groen  

V 11-08-2022 

2022-0709 Oldebroekerweg 32 A Biddinghuizen, bouwen van een schuur V 11-08-2022 
2022-0720 Ultramarijn 9 Dronten, bouwen van een bijgebouw met kelder V 17-08-2022 
2022-0761 De Grutto 53 Dronten, aanleggen van een oprit G 17-08-2022 
 
* = 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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Actieve controle blauwe zones (parkeren)
Gemeente Dronten gaat intensiever controleren op parkeren. Deze maand worden de blauwe 
belijningen opnieuw geverfd, zodat duidelijk is waar deze lopen. Bestuurders die hun motorvoer-
tuig binnen een zogenaamde blauwe zone parkeren, moeten duidelijk zichtbaar een parkeerschijf 
gebruiken. Deze parkeerschijf moet ingesteld zijn op de juiste tijd van aankomst. Dit geldt per half 
uur. Kom je bijvoorbeeld om 10.10 uur aan, dan zet je de schijf op 10.30 uur.
 
De eerste twee weken zal bij onjuist gebruik alleen een waarschuwing worden uitgedeeld.
Na deze twee weken worden er bekeuringen uitgeschreven aan alle voertuigen zonder juiste 
blauwe schijf, ongeacht of er eerder een waarschuwing is uitgegeven. De eerste controledag zijn 
er al 105 waarschuwingen uitgedeeld. Deze mensen zijn allemaal met waarschuwingskaartjes ter 
kennis gesteld. De controles vinden plaats in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen.



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

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.

indienen van bezwaar schorst de inwerkingtreding van het besluit niet. Om dit tegen te gaan kunt 
u een voorlopige voorziening aanvragen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. U vraagt een 
voorlopige voorziening aan als onmiddellijk spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 
In het verzoek moet worden aangegeven waarom sprake is van een spoedeisend belang. Wanneer 
u een voorlopige voorziening aanvraagt, treedt het besluit pas in werking nadat hierover is beslist. 
U vraagt dit aan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag o.v.v. voorlopige voorzieningen. 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 via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of 
e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2022-006210/D2022-203960

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Ingediend verzoek voor intrekken omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat zij een verzoek 
voor een intrekking van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets hebben voor:

Omschrijving : Beëindiging van 17 windturbines van Windpark Kubbetocht
Aanvrager : De Kubbeweg B.V.
Locatie  : Kubbetocht en Zijdenettentocht in Biddinghuizen
Datum ontvangst : 8 augustus 2022

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen 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: Z2022-010905

Bekendmakingen


